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Nuori, ylevä-toivoinen Suomen kirjaelia Y. K(oskinen), joka
on, paitsi monen muun hyvän, toimittanu kaksi|kiljaista, nimeltä
"Läseöfningar i Finska språket", mainitsee jälkimäisen nide-vih'on
esipuheessa, Suomen lausukoiden, jotka, samote kuin nimukat,
Eurenin kieli-opissa jaetaan kuuteen eri luokkaan, paraite jakaun-
tuvan kolmeen parveen. Nämä 3 parvea kuitenkaan eivät ole ihan
samat kuin minun antamani kieliopin 3 taivutusta. Minun taivu-
tus-luokkani ovat muka tarkoin, Eurenin luokkiin, seuraavassa
suhteessa:

T irnTTv-T rv vaan herra

Y. K. yhdistää kolmanteen eli viimeiseen parveen usehimmat Eu-
renin V:nnen luokan lausukat. Koska nimittäen nämä, joilla al-
kuperäisesti siteenä, sana-varren eli vartalon ja taivutus-päätteen
välillä, on ä (a), tämän ä («J:nsa muuttaat (7:ksi) milloin vaan
t tahi n taikka k seuraa taivutus-päätteen alkuna, esim.

Hävitköön-, hävinnen (alkuaan: hävinnen 1), häviten (-itten 2 ) ja,hävitä,
ynnä hävi#i'in, -ifty, -ityn j.n.e., lausukasta: häviä;

Hävetköön, hävennen (häveten), häveten 2 ja hävetä, lausuk-
kaa: häpeä, häpee;

1 Tn muuttuu wwksi niin-ikään sanoissa: vuotena (= vuofna), vuonna;
täytenä, täynnä.

3 T, samote kuin p ja k, pehmenee tavuun päättyessä kerrakkeella
tahikka puoliholla; ja siis, kaksinkertaisena ollen, muuttuu yksiker-
taiseksi; esim. opetan ja opeta', sanasta "opettaa".
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pePätkö, -peVänne (-ätne), peYäten ja -ätå, lausukkaa: pelkää;
upotko, uponne (-otne), wpoten ja-ota', — lausukkaa: uppoa (-00);
pudotko, pudonne , -pudoten ....putoa {-00);
kiroko, kironne, kiroten ....kiroa ~ ja
vastaako, vastanne, vastaten .

. . vastaa,
niin sanoista, joiden varsi päättyy e;llä, h:ra Y. K. näkyy sinne
(viimeiseen luokkaan) eroittavan kaikki lausukat, jotka taivutet-
taessa £:n, n:n tai t:n edellä kadottaat 3 eli, h. Y. K:n

3 Kaikilta useampi-tavuisilta lausukka-varsilta, s. o. kaikissa jälkimäis-
ten parvien latisukoissu, kolmannen olion (eli tekiön, persona) nyky-
aikaa, kirjoitamma tahallaan, mainion Kellgreni vainajamme mukaan,
kaiketta ■u:ttä eli «ättä («atta), miten sitä Suomen itäisessä mur-
teessa, lyhennettynä, äännetäänki. Tuon hylky-kerakkeen, sa-
mote kuin heimolaisensa, sanotun (3:nnen) olion Yksikössä käyt-
tämän, p (pi):n säästäisimmä Tulevaa lausukan aika-temppua (tem-
pus futur.) eli Alkamatointa Tekoa (actio impendens) merkitsemään,
jota länsi-murteen mukaan toimitetuissa laki- jakirkko-kirjoissamme
laaditaan apu-lausukalla: pitää. Ikimuistettava Kastrenimme-ki päät-
tää, erinomattain Tsheremissin ja niin-ikään Suomen heimoksi arve-
lemansa Samojedin kielien johdosta, tuon pi:n olevan tulevaisuutta
tarkoittamassa. Ainakin ei p eikä v sovi kolmannen olion tunto-
merkiksi, koska ovat k«K-kerakeita ja siis sukua l:sen olion mer-
killen, joka on m (jäännös eli alku-kirjain l:sen olion asemo-nimu-
koita: minä, me), vaikka se Yksikössä muuttuu meidän kansan kie-
lessä vallitsevan laki-säännön mukaan, mikä, ei suvaiten m:ää tavuun
lopussa, jos ei huuli-kerake tule lähinnä perässä, vaatii sitä Miksi,
esim. sanoissa: lunta (alkuaan lumta), onnetow . . . (varresta onnet-
toma). Sekä naapurissamme Lapissa että etenkin eteläisimmissä,
Suomesta etäisimmissä, heimokielissä jos muka Kastrenin ja mui-
den mukaan semmoisina pidämmä vielä Tatarilaisetki, juuri b,
Suomen n:tä ja v.tä läheisin aina, onkin l:sen olion merkkinä. Tietty
myös on että, tavataksemme omituista tulevan ajan saaa-mutkaa
Suomen heimo-kielissä, emme tarvitse tunnustaa sukulaisuutemme



3
I

sanoen, "pois sysä'äät (utskjuta)" tuon e:nsä, mikä tapahtuu (e:n
sattuessa olemaan) sujuvaisten kerakkehien l, n, r, s:n perästä; esim.

l:o. 2:o.
Panko'on, pannee, pantu ja pan-

na' (panda'), varresta: pane;
Paratko', paranne', parattu ja pa-

rata', varsi: parane;
Tulkoon, tulle' (tulne), tultu, tul-

la' (-Ida'), varr. tule;
Taretko, tar' enne, tarettu ja ta-

reta', varsi: tarkene;
Arvelko', arvelne 1. -Ile, arveltu

ja arvella', v. arvele;
Tarvitko, Anne, -ittu ja -ita', v.

tarvitse;

ulottuvan Tatarilaisiin asti josta loittoisasta heimosta kuitenkaan,
esim. kuuluisesta Turkin kansasta, ei lie meillen häpeetä. Indo-
europpalaisissaki kielissä huuli-äänen olevan sekä hsen (eikä muun)
olion että tulevan ajan tuntomerkkinä, älytään jo Latinastaki.

Siitä ei huoli' hätäellä että Wiron kieli-murteessa ja itsen Suo-
menkin l:sen luokan harvoissa lausukoissa Monikossa varmaan-
ki tuo huuli-kerake kuitenkin jääpi nykyaikaan-kin (esim. saavat,
lyövät, vievät); vielä vähemmin siitä että tuleva-aikamme niin näyt-
täisi pysyvän yhtä oliottomana kuin ennenkin (apulausukkaa käyt-
täessä), s. o. ensimäistä ja toista olioa kaipaavaksi eli nyky-ajasta
lainaavaksi. Ei-hän Latinassakaan hyl'ätä Nimukoilta Ablativo- ja
Vocativo-siojansa, vaikka näillä ei ole omituista (Nominativosta ja
Dativosta eroavata) Monikko-lukua Vocativolla tuskin Yksikköä-
kään, Kominativosta muka erilaista. Ei myöskään heitetä Latinan
lausukassa omituista tulevaa aikaa (seikka, asiaamme sangen sopiva
muistaa), päättyneeltäkään laadulta (perj. 1. exact.), jossa se on pää-
tetyn Arvelo- eli Mutka-tavaa (Cotijunctiv. perf.) kaltainen kaikissa
olioissa, paitsi Yksikön ensimäistä, ja kussakin eri käytelmässä eli
"ijestämisessä" (conjugatio).

Jo ammoin olen esitelny, Maininnassa (particip., adject. modus)
myös saavan Tulev. aikaa, nyky-ajan maininta-varteen lisäämällä:
ise (Nominat. -is, -inen), joka pääte, tavallisen Nimukan varteen lii-
tettynä, merkitsee jotaki Nimukasta syntyvää.
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Surko, surtie (-rre), surtu ja sur-
ra' (-rta), varresta: sure;

Veskö, pesne, pesty ja=

v. pese;

| Enetkö, enenne, enetty ja enetä'r
varsi: enene;

Kapaloiko, -inne, -iftu ja -itd,
v. kapaloitse.

Nuolko, -Ine, Itu ja (-ltd),
v. nuole.

Näissä kaikissa kyllä tä (ta) voipi olla Infinitivon eli Nimi-
tavan tuntomerkkinä, vaikka edellisessä (Iso) rivissä jonka lau-
sukoiden varsi on lyhyt tahi (missä on pitennyt, kertaelevissa lau-
sukoissa) päättyy l(6):llä tavallisten kieli-lakien mukaan, ta-
vuun sulkeuntnen (puolihoon päättymällä: tä', ta?), t pyytää
pehmettyään (cfcksi) muuttua sen kerakkeen kaltaiseksi mikä
sattuu olemaan vieressä, etenkin jos tämä on sujuvaisempi (l, n)
ja sen lähinnä edellä lyhyt ääntiö. Vaan että siittä myös sanotun
(Iso) rivin lausukoiden varsi-pääte (e) olisi, samote kuin side ä(a)

"VLnnen luokan" lausukoissa, muuttunu fcksi, siitä ei huomata
mitään varmaa merkkiä jälellä. 4 Ja, mikä vielä mainittavampi

4 Tosin lausukat "tehdä" (varr.:j teke) ja "nähdä0 (v.: näke) Toivonta-
tavassaan (tehdas, li&hdös, te/t&ö j. n. e.) antaat vähä muistutusta eli
selkoa semmoisesta fr.siå, k:n edellä varmaanki. Sillä, joskin emme
pitäisi minään nuita toisen (sinä) olion harvoin tavattuja Toivontia
("tehdös, nähdös"), niin kuitenkin on tunnustaminen että, jos tuo e
toivonta-varsissa ei olisi muuttunut S:ksi, vaan tykkänään kadonnut,
olisipa vaikea selittää' minkä vuoksi edellinen k muuttuu A:ksi siellä

joka ei suinkaan tapahdu k:n edessä vaan t:n (esim.: tehty,,
tehtää. j. n. e.; reÅiori refctor; toÄtori). Mutta koska noiden
lausukkojen varsi-pääte'kerake (k) ei ole sujuvainen, niin niistä ei
ole varmasti luotettavaa todistusta le-, ne- ja rg-päätteisten lausukka-
varsien laidasta &:n-kaan edellä. Sujuvaisten muka kerrakkehieo
perästä t ei milloinkaan (enemmän kuin muutkaan kerakkeet) katoa',
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on, s:ää, tuntomerkkinä Kerronta-tavailen (praeterit.), ei tavata'
missään muualla kuin VLnnessa eli viimisessä lausukka-luokassa.
Ei muka sanota -paransi vaan "param" kuin paranemisesta
(ei para?ztamisesta) lie puhe, eikä varresta "pakene" synny
pahensi mutta pakera j. n. e., vaikka sanotaan: hävisi (v. häviä),
häpesi . . .

Siis jos ei nuita e-päätteisiä lausukka-varsia, jotka toivutet-
taessa (k:n ja t:n edellä) kadottaat sanotun e:nsä, mielitä pitää
säännöttöminä, miten tähän asti, 5 niin taitaa olla parasta että
heistä tehdään kokonaan eri parvi, joka vielä saattaisi jakauntua
kahteen luokkaan. Nimukoista, jotka Suomen kielessä merkil-
lisesti, taivutuksen suhteen, jakauntumisessa vetäät yhtä köyttä
lausukoiden kanssa, saisi niin-ikään uuden samallaisen parven, jota
olisivat kaikki yksinkertaisella ääntiöllä (vocal.) päättyvät varret,
joiden mainittu pääte-äänike Infinitivossa katoaa; esim.

peräti, miten h:n jälkeen tavuun lopussa. Sanotaan esim.: jälttä,
kantta, purtta; mutta ei lahtta (vaan: lahta), eikä kahita.

• Paremman todistuksen (tuommoisen e:n muuttumisesta £:ksi) an-
taisivat Toivonnat (2 pers. sing.): pannos ja väännös, jos muka
olisivat paremmin tutut, nämä tämmöiset vanhat mutkat. Sillä
joll'ei, toivonta-varsiin "paneko" ja "mänekö", olisi e:n sijaan pis-
täiny t, samote kuin varteen "paraweko" (=r paraiko), niin ei tiedä'
minkä takia ei mainittu 2:n persona kuuluisi: "pangos, mängrös".
(?:ksi-hän pehmenevä k muuttuu «:n perästä aina.

5 Selvintä, ainakin alkavillen oppilaisille, lie esitellä että niissä koh-
din (esim. Käskennässä, Arvelossa ja koko Passivossa), missä k, n
tahi t (d) on taivutus-päätteen alkuperäisenä alkuna, nämä e-päättei-
set lausukka-varret mänettäät tuon e:nsä, vaan edellinen tässä
yllä asetettu rivi heitä saapi samat taivutus-päätteet kuin l:sen y-
leisen luokan lausukat, ja jälkimäinen (2:o), kadottaen viimiset
eli "side"' kerrakkeensaki, taipuu samoin kuin viiminen eli Vl:s
luokka.
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l:o. Mimiikat, joiden varsi-päätteen
edellä on kerake.

Tuli (varsi: tule) Infin. "tulta";
Uni » une n unta;
hiiri » hiire » hiirtä;
orsi » nrte n ortta;
tytär » tyttäre » tytärtä;
vemmel » vempele n vemmeltä;
ammen » -ene » ammentn;
höyhen » -ene » höyhentä;
nvain j> -ime » -intä
laidun » laitume » \nidunta;
lapsi n lapse :> lasta;
xormu.i » sorniufcse » sormusfre;
lennätin 7; -tiime n lennätintä;
vanftuus » -uute » vanhuuftw;
pimeys jj -yfe » piiueytiä;
onnettomuus » -uute « -uutta;
ihrainen j> ihmise » -istä;
ukkoinen » -oise » -ista;
Lemmetär » -ttäre n Lemraetär-

• tä;
Tikatar „ -ttnre n Tikatarta;
Matikainen » -kaise » Matikais-

ta;
Kilpinen » -ytise » Kilpistä.

2:o. a) Ne, joiden varsi-päätteen (e:n)
edellä on äänike (y, ä, u):

Lyhyt (v. lyhye), Infin. "lyhyttä";
°'wt » olue ,1 olutta;
kpkyt n kytkye, ~ kytkyttä;
kätkyt » -ye ~ -yttä;
kevät n -äe „ -ättä;
venät n -äe ~ -ätfä;

» -ye „ -y((ä ;

kuudut(l.kuufeut) » kuutue » kuudutta;
tierfi/t » tiett/c ~ tiedyttä;
mennyt (jjenit. menneen) » mennyttä ;

olnut (l. ollut) ,i -utta;» -utta;
kevyt (genit. kepeen 1. ke- » kevyttä.

i>een)

6) Jurjestyksiset Itfun laskimet (Nom. nu-
merat ordinalia, joiden varsi on vähin-
tään kolmetavuinen ja päättyy nte:llä).

Kolmnas, v. kolmante , Infin. kolmatta;
neljää* » neljänte ji neljättä;
viidees » viirfente » viidettä;
kahdeksaa* >j -ksante n -eksatta;
yhdeksääs » -ksänte n -ksäffä;
kymmenees » -nente » kymmenettä

Että e näissä lu'unlaskimissa-kin ei ainoasti edellisissä (a)
toisen rivin sanoissa on muuttunu fcksi (Infinitivossa), voinee
siitä päättää' kuin näiden n ei, miten lyhykäisemmissä samallai-
sissa Infinitivo-sanoissa (esim. "kantta", kynttä)-, pysy, vaan peräti
katoaa, samote kuin Åo/metavuisten ne-päätteisten lausukka-varsien

pakene j. n. e.) Infinitivossa: "parata'", pa'eta .. .

6

6 Yleiseen fcoJmetavuiset e-päätteiset lausukka-varret eroaat samallai-
sista kaksitavuisista, ei ainoasti taivutus- vaan myös johto-päätteitä
liitettäessä; esim. teettävä-lausukat (fact.) panettaa, mänettää ja pe-
sevää, kaksi-tavuisista varsista mäne, pese) johdetut, verrat-
takoot samallaisiin kolme-tavuisista alkunsa saaneisin: parantaa,
ylentää, vähentää, karisw«aa, helisyttää, jotka ovat kasvaneet jua-
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Kaikki tässäki kohdin selviää, jos mietimmä e:n, kaikissa paikoin
missä se sanan sisästä katoaa, muuttuneen fcksi jos ei (miten
kieli-opissani jo esittelin) jokaiselta, niin useampi-tavuisilta var-
silta varmaanki. Järjestyksisten lukulaskimien varsi päättyy aina
nte-Alä, esim. kolmante, neljänne j. n. e., miten tiedämmä.
Infinitivon päätteen taas, täydellisinnä tosin tä (ta), näissä sanoissa,
samote kuin niissä missä e ei häviä (esim. koskea, särkeä), alku-
peräisesti olleen ainoasti ä (a), kerakkeetta fcttä, siis kolmantea
(ja ei kolmanteta), neljänteä (ei: neljäntenä), älytään siitä kieli-
laista, jota jo 16 vuotta siittä aikakautisessa "Suomi"-nimisessä
kirjassa on esitelty, että, miten alkuperäisestä yksinkertaista p-.iä ei
tavata' koskaan lyhyien äänikkeiden välillä, jotka ovat jälkimäisissä
tavuissa, 7 niin-ikään semmoisien äänikkeiden välistä samallainen
t pyytää kadota' 8 ja tavataan ainoasti neljättä eli kor'otonta ta-
vuuta alkamassa (esim. kaviota = kavioa, kartano(t)a; emän-
tätä z= emäntää, saranana =: saranaa, kavala(t)a, sanoma(t)a, te-
kemä(t)ä, tappeluja) eipä siinäkään pysy jos joku ympäristön
äänikkeitä on e; esim. toimea (ei: toimeta) r= tointa, niemeä = nien-

rista "parane" . .. helise. Että ra, side'-kerakkeena ollen kolmetavui-
sissa varsissa ("parane" .. .), teettävä-lansukoissa pysyy, vaan teh-
tävä-lausukoissa (passiv.) nuuutuu f.ksi, siihen lie syynä teettä-
vien luultava synty lisäämällä pää-lausnkkaau lausnkka-varren: anta,
esiin. "para(ne-a,)ntaa", ja tehtävä-lausukoiden taas, liittämällä
apu-lansukaksi: ottaa (jonka vartena kun on otta, niin esim. parat-
tava olisi muodostunut alkuperäisesti olemasta: "para[ne-o]ttavn").

7 Sanotaan esim. kyllä: saapa (=: saava), syöpä j. n. e., vaan ei: sa-
nopa rr sanova, selittäjä, kiroapa, eikä hiroopa ( kiroova), le-
päöpä (= lepäävä) .

. .

8 Vieläpä melkeen samote h ja, Karjalassa, myös yksinkertainen k on
huikenteleva sellaisessa tilassa; esim. tuleen XxAelien, kartanoon =

kartano/ton; otta'ohon (-a'oon) otta&ohon (-koon).
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tä; omenia = omenoita (-nita), ottajia = ottajoife, kääntäjiä 9
;

vierahien = vieraiden (-asfen), menneA/en = menneiden (mennytfen).
Mutta kuin "kolmantea, neljänteå"'. . . ovat alkuperäisiä 10

, niin,
jos niiden e ei olisi muuttunut ftksi vaan peräti hävinnyt, en tie-
dä mikä olisi estäny niitä luonnollisesti muodostumasta näin: kol-
majita, neljänpä. On-han nuita niin päättyviä Mmukoita Suomessa
kyllin, useempitavuisia-ki, vieläpä juuri Infinitivossa; esim. "am-
meilta . .

. laidtmta", ahventa-, paimenta, hapanta, onnetonta, "len-
nätintä", häntä, isäntä; näyttääpä miltfei useempitavuisia sanoja
päätteellä ntä (nta) tavattavan useemmin kuin kaksitavuisia, jom-
moisia emme muista' Infinitivoja muita kuin: "häntä", unta, lunta,
tointa, nienta-", pientä, sientä, lientä (= Memeä), ääntä, lointa (_— loi-
mea), tuonta, suonta.

9 Ainoasti ij:a, samote kuin &£:n, jälkeen useempi-tavuisten ä (a)-
päätteisien Nimukoiden Infinitivossa Monikko-pääte ei ole iä (ia),
vaan öitä (oita); ei sentähden siinäkään käytetä t lyhyien äänik-
keiden välissä, koska muka pääte ei ole pelkkä itä (ita).

10 Sanat "lyhyttä", ohutta ja muut, joiden varsi-päätteenä on e ihan
ääntiön perästä (k. ylh. 2:o a), eivät ole esteeksi päätöksellemme
että e-päätteisten sanavarsien Infinitivo-merkkinä on vaan äänike
(ä, a), eikä tä (ta). Niissä muka nimukoissa, joiden varsi (ei pääty
te:\\ä ja vapaassa, olio-liitteettömässä) Nimennässä kadottaa elikkä
muuten (kerakkeeksi) muuttaa pääte-äänikkeensä, käytetään tämä
lyhennyt varsi eli nimentä sanavarren asemesta Infinitivossakin: esim.
mennyttä (ei: menne'etä, eikä mennettä), kuolnutta, ehyttä; vanhinta
(ei: v&nhimpata, -impaa), oimetointa 1. onnetonta (ei: onnettomata,
-ettomaa); vierasta (ei: \ierahata, -raata), kangasta (ei: kanfca'a£a),
tarvista (ei: tavpeeta), ahdasta. Siis sanoissa: "lyhyttä, ohutta" j.
n. e., ei lyhye, ohue . . . ole vartena, vaan "lyhyi", ohut . . .; ja
niin Infinitivon t näissä sanoissa, kuin ei tule ääntiöiden väliin, ei
tarvitse'kaan kadota.
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Vaan miten hyvänsä toinen, varressa olematoin, t sanoissa
"kolmatta, neljättä' j. n. e., lie syntyny, se ainakin on varma
että t:n puolesta useempit&vuiset nimukat, samote kuin useempi-
tavuiset lausukat, voittaat Jcaksi-ta.vn\sQt. Sen näkee selkeimmin
siitä jo osoitetusta seikasta että kaksi-tavuisten, lyhyellä ääntiöllä
päättyvien, kokonaisina pysyvien varsien perästä tn jälkeä Infi-
nitivossa ei koskaan näy, vaikka kyllä kolme- ja useampitavuis-
ten nimukka-varsien jälestä, niiden täydellisinäkin ollessa; esim.
"kaviota .

.
. tappelwfa", sammiota -ioa, ravintolalta.

Jos niistä e-päätteisistä sanavarsista, jotka tämän päätteensä
kadottaat k:n, n:n ja t:n edellä —, tehdään uudet parvet eli
luokat, niin taivutukset nimukoillen ja lausukoille, s. o. sekä si-
joittelemiset että n. k. käyttelemiset jakauntuisivat seuraavalla ta-
voin ja seuraavin tuntomerkin:

Nimukoiden sioittelema:
2- !i

a b
ii (a) \.\ -tä (ta)\ , -ttä (ftn), ään-
tä (ta) I yksin- / lion perästä

I keri. ,

> aan- /

-h-n, '-nltiön pc- -(e)en V?~_ -(e)en, ään-
-1 rästä ■ tiön tahi nt:n
) ) perästä

Lähtöä,läht.Vön; "Tulta, tn- "Lyhyttä, ly-
le'en; hye'en;

koskea,koskeen; sormusta, kundiifta,kuu-
-ukse'ere; tueen;

makeaa (-eata) kilpistö, kil- kymmenettä,
makea'an. uise"en". -neuleen".

•

1 4.

älliin, cas. -tä (ta) \.
,v ' kaksois
eli

kak-
■lien l.n-n ...

....anntion
perästä

-tä (ta), s:n, t:n
tui.Mi a kaksike-
ääntiön perästä

Illat. -sen, kaksike-
ääntiön perästä.

Esim. Pii, piitä, piiAen.

voi, voita, voiAen.

jää, jäätä, jääAän.

suo, suota,suoAon

Venettä,vcneY-
sen;

evästä, cvä'å-
sen;

naurista, nau-
riksen ;

epuuta, epuu-
sen.

■2
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Lausukoiden käyttelemä:
1 2. i 3. 4

b

Infin. -dä' (da')' -ä' (a)
vlisinlf.

(ly-
> hyen)

-vä (va) ääntiön
perästä

-ä' (a) [l. -tä
(ta)], kerak-
keen per.

-tä' (ta), ään
tiön perästä

■tv (t)i) \

|ään-

itiönpe-
nis-
tä.

kaksois
eli pit-

■ kän
ääntiun
perästä

Particip.
(Adject.
iikkl.)

-pä (pa)
1. -«ä («a)

-vu (va), e:n
perästä

-evä (eva), «:n
eli ts (At, tl,
a,9):n perästä

Esim. Syödä; syöpä 1.
syörä;

uida'; uipa, uiva;

jäädä; jää;«i,jäätä

suoda; suo/ja, suo
va;

kapaloida; -oiva.

Itkeä, itkevä;

kuoria, kuoriva;

'"vähentää,-täuä;

parantaa, -tava";

toivoa, toivova.

"Pestä', pe- '
sevä;

arvelta', ele- 1
va;

panna', pane- 1
va";

purra (purta), i
pureva. I

"Enetä', ene-
nevä;

tarvita', tar-
vitseva;

tar'ct«', tar/ce-
neva";

iloita', iloitse-
va;

paeta', pake-
neva;

"Hävitä', hävi-
ätfä;

pel'ätä', pelkää-
vä;

\>urlota\ putoa-
va";

■ evätä'', epäävä;

■ huomata, huo-
maava.

Kyllä-kai koko tuo uusi 3:s parvi molemmin haaroineen ei
sisältäne saman verran sanoja kuin sen naapuri-parvet, 2:nen e-

tenki. Vaan l:sessä parvessa eli luokassa, jonka sanat, miten h.
Koskinen-kin oikeen sanoo, ovat säännöllisimmättaivutukseltaan,
ei ole niinkään paljo kuin yhdessä tämän kolmantemme haarukoi-
ta; jonka vuoksi varmaan R. von Becker vainajamme piti kieli-
opissaan tuon l:sen parven lausukat sekä nimukat säännöttöminä
ja, toissa vuonna Wiipurin kirjapainosta toimittamissani sioitutus-
kaavoissa samat (l:sen parven) sanat, joiden, samote kuin vii-
misen luokan sanojen, varret päättyyt kahdella ääntiöllä, ase-

tettiin lähemmä tätä (viime-) luokkaa, ei kuitenkaan tykkänänsä
sen yhteen. Ei-hä sanojen paljous ole mikään luonnollinen jako-
perustus, vaikka sitä Euren-ki näkyy seuranneen; sillä muu-
ten hän ei suinkaan olisi saannu niin monta luokkaa, koska meidän
2:sen parven sanat ainoasti varsi-päätteen ääntiössä ja sen, yleisien
mimukoillen ja lausukoillen yhteisten) kieli-sääntöjen mukaan, ta-
pahtuvissa muutoksissa toisistaan-eroaat, taivutuksen suhteen.
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Mutta kuinka-taliansa jaeltaneen, aina Nimukat ovat jaettavat
samassa järestyksessä kuin Lausukat Suomessa. Tuolla uudellakin
jaolla, jonka hr. Y. K. tarjoelee lausukoillen, olevan vastinta nimu-
koissa, sen olemina jo nähny. Vieläpä semmoinen yhtäläisyys, minkä
h. Y. K. on keksivänänsä meidän nyt tässä esittelemän 3:nnen par-
ven ja viimisen välillä, nimukoissa pistää silmään pian paremmin

ja ainakin yhtä hyvin kuin lausukoissa, n:n muka alkaessa
taivutus päätteen. Vaikka nimittäin viimisen luokan lausukat kai-
kissa paikoin, missä n kohtaapi, muuttaat side-ääntiönsä (ä, a), —

esim. "hävinnen" etc, vaan e-päätteiset lausukka-varret muu-
tamien seutujen murteissa, "Wiipurin tienoilla varmaan, sujuvais-
tenki kerakkehien perästä pidättäät tuon e:nsä, samassa kohdin,

esim. "tuWnen, "pane"nen, "sure"nen, surenut, niin perivas-
toin viimisen luokan nimukat useimmin ja, säännöllisesti, aina säi-
lyttäät vartensa puhtaana, «:n alkaessa taivutus-pääteitä, s. o. Es-
sivossa (Olenta-sia) esim. "vapaana, sileenä", ter\e'enä (harvoin:
tevvennä), kankaana (k&ngasna, ~ssa), "puhtaösnfl", "venee"nä —, ihan
samote kuin lyhyellä ääntiöllä päättyvä nimukka-varsi melkeen aina
Essivossa säännöllisenä säilyy, miten huomaa sanoista: "tule"na, vhj-
hye"nä (lyhytnä, Ijhynnä), "kilpise"nä (-snä), "kymmenente"nä, van-
himpana (-inna). Toiselta puolen kuitenki viimisen luokan nimukat
siinä todella eriäät näistä e-päätteis-vartisista, että hävinneen varsi-
pääte-äänikkeen siaan saavat Infinitivossa (ja säännöttömässä Essi-
vossa, miten jo näimmä), t:n verosta H

, s:n —milloin muka nomi-
nativo, joka silloin on varren asemesta (mistä äsken oli puhe, k. 10 ),

1 ' Viimisenki luokan e- (eli «'«-) päätteiset liimukka-varret säännölli-
sesti muuttaat pääte-«:usä i:ksi Infinitivossa (sekä, Pobjanmaalla var-
maanki, Nominativossa); esim. "veneMä", venet, huoneita, samote
kuin saman (viimisen) luokan lausukat side-ääotiöusä; esim.: hangata',
-ten, -tkooa (varresta: hankaa); puuhaka', -Un, -iko (v. puuhaa)'
"hävitkö"



12

päättyy s:\Va, esim. kangasta (Essivo: "kangasna"), puhdasta;
jonka takia nuita «-päätteis-vartisia nimukoitakaan, meidän mieles-
tä, ei saata täydelleen yhdistää viimiseen luokkaan, etenki
koska viimisen luokan Illativo- (Yhdyntä-) päätteen h:n siaan käyt-
tämä s tekee jyrkän eroituksen. Tätä Illativon s:ää kyllä äskei-
semmin on ruvettu hylkimään —Monikossa semminki, esim. "ve-
nekin, vaan vil'aistessa Inessivoon ja Delativoon, joilla s on
päätteen kerakkeena ja joihin Illativo on samassa suhteessa kuin
Allativo, /mensa, Adessivoon ja Ablativoon (joilla niin-ikään on
/), huomaa Illativossa s:n olevankin alkuperäisen; Suomen lähim-
mäisessä heimokielessä mainittu sia sen on yleiseen säilyttänyt yhtä
hyvin kuin Inessivo ja Delativo.

Sijoittelemien ja Käytelmien paljoudesta kuitenkaan ei lie, elä-
vässä kielessä etenki, paljo tuskin vähääkään hyötyä. Siis ja
koska kuitenki vähintään kaksi taivutus-muotoa tarvitaan suomessa,
sekä Lausukoillen että Monikoille, niin liitämmä tähän nyt täy-
dellisen Lausukka-käytelmän kaavan, kahdessa taivutus-laadussa.
Sen olemma ruotsiksi kyhänny, jotta se sopisi yhdistyä tuohon
jo mainittuun toimittamaani sijotelma- kaavaan, joka
niin-ikään on ruotsiksi selitetty ja muutenki samassa järjestykses-
sä kuin tämä. Selityksien numerotkin ovat niin järestetyt että ne
muistuttaat sitä mikä jo siotelma-mallissa on tulnut esiin, kirjasin-
muutoksista. Olemma muka sitä vähemmin pitäny tarpeellisena
tässä uudestaan kertoa näitä muutoksia täydellensä näkyviin, kos-
ka ne tavataan melkeen jokaisessa uudemmassa Suomen kieliopis-
sa jospa ei kuitenkaan juuri yhtä lyhyesti ja selkeästi.



Tab. 2., innehållande

Allinani Schema för Finska verbein konjugation (böjning genom modi).

Numerus
oc!i

person.
Modi
och

tempora
m.
m.

Aktiv böjnings-form, innefattande såväl faktiva, frequentativa, durativa, momentana m. m., 25 som ock rent aktiva (enkla aktiva) verber.

Reflexiva, Passiva och Negativa böjnings-former..l:sta konjugations-sattet, som omfattar alla de verber, hvilkas stam ändas på 2 vokaler, diftong eller
dubbel (lång) vokal, samt i Infinitiv fär ändelsen tä (tä\ då') 1. ta (ta, da), d. ä. Ujud före ändelse-
vokalen ä (a).

2:dra konjugationen, inbegripande alla på enkel vokal med föregående knnsonant sig ändande verbul-stammar.

Reflexiv böjnings-form, sträckande sig e-
gentligen blott tili aktiva böjnings-for-
mens sednare (2:dra) konjugation (aldrig
tili enstafviga eller öfriga verber af l:sta
konjugationens föregående afdelning).

~

1 '. i

Passiv böjnings-form, som är impersonell, men icke hindrande att " (vid transitiva verber) genom ob-
jekts kasus uttrycka person (äfven l:sta och 2:dra).

_

Negativ eller förnekande böjnings-form, hvarvid är att iakttaga:
l:o personal-ändelserna fästas vid förneknings-ordet ei, hvars sed-
nare vokal (i) .bortfaller, utom i 3:dje person, der sagda efterljnd
stundom motsvarar den verbet beröfvade ändelsen (som för singul.
af de flesta verba activa bestär blott i reduplication af stamslut-

'• vokalen, oberäknadt paragogiska ändelsen pi, hvilken ensam utgör
) 3:dje persons sing. kännetecken vid de enstafviga verb-stammarna,

likasomJ ensamt är det ock vid alla verber i närmaste slägt-språk,
nemligen för Praesent. och Opinat., de enda fnllständigt personliga

™ modi, hvarest ändelse för ifrågavarande person i sing. förekommer);
2:o de verbet sälunda afklädda ändelserna ersättas genom afjnra-
tion; 3:o Praeteritiv lånar, i st. för egen här obruklig stam, tili

, det böjda negat. ordet (en, et o. s. v.) partiåp. praet. antingen i
Nominativ eller såsom en ifrån (den absolnta) Nominat. sing. ut-
bildad Essiv, och 4:o Imperativen begagnar tili förneknings-ord
älä (elä, ursprungligen mahända, säsom mau af förhällandet i

.. Estniskan kan sluta tili, erä = erea), och fogar dertill såväl mo-
dus-tillägget (kä, ka) som person-ändelsen, i de personer der mo-
dus-tilläggetqvarstär (d. ä. i 3:dje person och hela pluralen), men
utelemnar då negations-ordets (älä) slnt-vokal.

Aktivt. Passivt.

1:0. Verber, sora ha enstafoig eller på « ändad (sam-
mandragen) jlerstatwig stam, erhållai Infinitiv ändelsen
da' (da'), oeh bäde -på (jm) och -vu (oa) i particip.
(adjeot. mod.) praes., men ej s framför praeterit. »'.

_

2:o. Verber, hvilkas stani är flerstafvig och ändas
„

på ä (a) me(j föregående vokal, som kan assimilera
detta(fuljande) « (Vt), da det icke förvandlats tili kou-

■ sonant (s i praeterit., t i Infinitiv); t. ex. lankea (sam-
mandr. lankee), putoa (-00), makaa, lepää. Reguliera

böjnings-ändelser.
1:0 .

Verber, sora ändas på i, o (ö), u
eller J/i '• ex- tutki, survo, katu, säily, ooh
alla htift reflexiva imransitiver, såsom an-

tnuntu (antautu), keräynty (-äyty.)

,

I

Verbstammar pä ä; t.
ex. vetä, väistä, vält- ,
tä, kieriä, siirtä, kääri-
tä, sietä, luytä, tijön-
tä, käi/ttä, hämmentä,
hävittä, ylistä, kiittä,
tietä, lentä, välientä.

Verbstammar på a; t. ex. kanta, paista, '.
sata, suitta, hunta, kalasta, tavuitta, opet- i
to, alenta. :

J
Di> på e; t. rx. käske, koske, luke, kuule, kävele, käytte- <
le, pure, pese, kääntele, valehtele 1. valhettele, alene, yle- ine, kapene, vaikene, ravitse, iloitse, ahkeroitse. t1 5 ii :

l
i

W
m, 2! •"
I=7? l

- i,g. '■ s. g. i
f 5 s
- ' £ s

t
i
t

s

Verber, hvilkas infinitiv af aktiva forroen
ändas på ä (a) nned föregående enkelt
vohal-Vy\å, oeh hvilkas passiv fås beqvä-
mast ifrån praesent. 2:dra pers. sing.

Verber, som i aktivens Infinitiv ändas på tä' (du) 1.
ta (da'), eller på ä (a) med föregäende lingual (tnng-)
korlsonant (icke enkel-mkal).

o

CD Cl
-i <_..

5'
o?

Monosyllnber, somic
kp and as pä i; t. ex
«ie, tuo, suo, lyö, luo
myö 1. myy, saa, jää

c _

Käy (ktao) samt alla
verbstammar pä j (i

' med föregäende vo-
t{ kai); t- ex. nai, pui,

ahkeroi, ikävöi.

Kegelbundna
slutstafvel-

ser,
cl.
ä.

böjnings-ändelser
jennte

bindevokalen
(ä,
a)

ooh
dess
vikarier

(s,
t).

De, hvilkas stam
ändas på ä'ä 1. Ac

(dubbla ä 1. aj; t. ex
kiroa (oo), häpeä(-ee)
häviä, kerkeä, repiä
laukea, lampia.

De som ändas pä «Vi
. (da) , d. ä. de, i hvil-

ka, ej blott den m-
"

sprungltga bindevo-
' kalen ntan ock e-

-■' centlisastamsliitctär
re (n); t. ex. keruu,
vaataa. kelpaa, lois-
kua, karkaa.

a) Tvåstafviga, som
icke ha o ellei- n tili
första vokal; t. ex.
kartta, pala, kaota,
saatta, laitta, haista,

paahta, maksa, pirk-
ka.

b)De återstående; d.
. ä- ej mindre de som

ha o 1. u tili iursta vo- ■kai än alla polysylla-
' ber (som ha tiera än
' 2 stafvelser): t. ex. :

souta, muulta, tuotta,
purka, loista, kadotta. ,

Dp regelrätt
böjda, d. v. s.
ime ocli aliapa
ke ändado, u-
tom teke och
niike; t. i-x. is-
ke, kätke, laske,
hake, polke-

Mer-än-tvästafviga
pä ne oc-h tse (tte, hte,
ase); t. ex. lähene,
wähene, enene, pime-
ne, tummene, kevene,
haravoitse, satutoitse,

■ riemuitse, ikäouitse,
havaitse, huomaitse.

Alla öfriga; d. ä. teke,
näke, tvästafviga pä

, ne och tse, samt alla ,
. på se puruin, le och

■ ie: t. ex. tuule (im-
, person.), wuole, nie-

, le, kuuntele (kuultele),
i kantele, rykäise, vään- .

tele, laskettele, jaarit-
tele, mäne.

Verber, hvilkas stam
icke ändas på ä el-
ler a, d. ä. de hvil-
kas sista vokal i 2:a
pers. sing. praesent.
act. ej är u (a). Des-
sa verber behufva
blott tili berörda 2:a
person foga h;ir an-
förda allmunna pas-
siva ändelser.

Verber, hvilka i 2:a
pers. sing. praesent. 1
hafva ä (a) omeciel- 1
bart fure ändelsen t; 1
de der förbyta sag- 1
da ä (a) tili e, vid -
bildandet af passiv,- 1
alldeles analogt med j
(hvad som händer vid ä
formande af) kompa- d
rativ tili tvåstafvigt d
adjektiv på ä (a). 26

Verber, sora framför aktiva
Infinitivens slut-vokal (ä, a)
ha hvarken rent t, ej hel-
ler (enkel korrt) vokal, utan

egentligen d. Dessa ut-
bildasin passiv medelst bö-
jande (tillägg tili och för-
ändring) af Infinitiva iin-
delsen (dä, da) på följan-
de sätt:

■

Verbstammar pj i;
t. ex.fa"m > °»ki, kuo-
ri, tinki, potki, kääri,
aleksit kuleksi, pahek-
si, kari l ''kadehti, hi-

-1
' De öfriga; t. ex. us-

ko, toivo, kiito, hio,
' tempo, katko, kitu, hei-

lu, kiikku, Uikku, ve-
ny, käänty.

I

) De öfriga, d. ä. de, hvilkas
■ Infinitiv i aktivum ändas pa

1 ä (a) med föregäende t; de■ der bikla passiv ifrän sag-
• da infinitiv med utbytande
■ af dennes slutstafvelse tu

■ (ta) tili här nedanföre syn-
■ liga passiva ändelser.

Reflexiva verb-stam-
mar på j, d. ä. pä i
med föregäende vo-
kal: t. ex. antai (an-
nat), pistäi, pesei,-
de der fullständiga-
re heta anlaikse, pis-
täikse, 2>eseikse, hvil-
ken fullständiga form
doek endast i 3:dje
pers. sihg. igenfinnes.

Keflexiva på v, d. v.
s. pä u> (y) med före-
gående vokal; t. ex.
antau, pisläy, pesey,

sanmiandragna af
intransiliveriia (on-
tanntu (antamiin, an-
tautu),pistäynly(-ään-
ty> - åyty)> peaeynty.

1) Finita modi:
a) Praesentativ

(Indicat. praes.)

b) Praeteritiv
(Indicat. praete-

rit.)

c) Opinativ(Con-
cessiv)

i;ilii,i.■i „_: : ' I l i

i: Sing., 1 pers. -m syön, jag äter u,-n> jag siramar än (an) 3 uppoan, 3 sdr. pelkään, poetiskt n karsin Tali don 6 Kiellä» 6 /Innan, 6 autan 7 Noudan, avitan, Sär'en Pakenen, tarvit- Nä'en, panen, ar- Käännäin, jag kääntäyn, ]a£
lögar); käyn jag uppoon pelkeän parannan sen velen, suren, juok- vänder raig vänder raig

1 går , sen

2 pers. < syöt, du äter uit, du siramar, ät (at) uppoat, -oot nelkä'ät t karsit tahdot kiellät annat, antat noudat, avitat, pa- säret pakenet, tarvitset nä'et, panet, ar- käännäit, du vän- Vmntäyt
käyt du går rannat velet, suret, juok- der dig

set
»

Spers.pt 1. vi syöpi 1. syövi, uipi man simraar, ««-pi uppoaa(pi), up- pel//a'a(pi), sdr. -(pi, vi) karsiV-pi tahtoo kiel/öa antaa, auttaa noutaa, avittaa, särkee pakenee, tarvitsee näkee, panee, ar- käännäiksen, kääntä^p
man (han, hon, käypi går («a-pi) poapi I. uppoo- pel£«a-pi parantaa velee, suree, (-ksee), kääntäipi
det) äter (pi) juoksee (-nnäipi), (man)

vänder sig

i

i *

Plur., % pers. mme 16 syömme 1. stoörn- Utmma vi simma, teimme uppoamma, 3 ndkä'ämmä mme karsimina 3 tahdomma 3 kidlämmä aimamma, autam- noudamma, avi- säVemmä pakenemma, tar- nä'emmä, panern- käännäimmä, vi kääntäymmä
1. mmä mä, 16 vi äta käymmä vi gå t. ämmä-oomma \. mmä ma tamma, parannam- vitsemma ma, arvelemma, vända oss

(mma 3
) (amme 1 (mmä) ma suremma, juok-

amma) semma

2 pers. tte\.ttä K syöttö, 16 j äten uilta 3 jsimmen, ätte (at- lippaatta, -oot ne\kä'ättä ttä (tta) karsitta 3 tahdolta kiellättå? Annatta, antatta noudatta, avitat-sär'että pakenetta, tarvit- nä'että, panetta, käännäittä, j vän- kääntäytf«
(lta) käyttäjin te)\.ältäla 3 ta, parannatta setta arveletta, suretta, den eder

juoksetta

3 pers. vät (vat) syövät åe äta uivat, de simrna, äävät uppoaavat, sdr. ndkä'äävät, för- -vät karsiivat, sdr. -Hl tahtoovat, -toot kidtäävät, -täät antaavat, auttaa- nontaavat, avit- surkeilit pakeneevat, tar- nakeevät, panee- kääntäivät, kääntäyixÄ
käyvät de gå (aavat), uppoavat\.-oaat, kort. -käävät 1. (vat) vat laavat, parantaa- vitseevat vat, arveleevat, (-nnäiväf), de

ävåt I. -oovat -ka aåt va t sureevat, juoksee- vända sig
äät i vat

Sing., J per*. &t söin, 5 jag åt ujinl.uifljagsim- f»i upposin pelkäs/n in karsm I. karsein 9 tahdoin 6 kiel//« 61. -hin ,2 annoin, 6 antoin 7 noudin, avitin, pa- sai ■'in pakenin, tarvitsin nä'in, panin, ar- kääntein, -nsfin, kääniäyin I. -täy-
made; kävin jag (auttn) 16|> ransin ls(-rännin) velin, surin, juok- j. vände mig sin
gick sin

2 pers. it söit, du åt ujit \. uit, kävit sit upposit pelkäsit it karsit,-seit tahdoit kiellit, -Isit annoit, autoit (au-noudit, avitit, pa-sär'it pakenit, tarvitsit nä'it, panit, ar- kääntiHt, -nsiit, kääntäyft, -ysit
tit) lfib ransit (-nnit) velit, surit, juok- du vände dig

sit

3 pers. i söi, man åt uji 1. ui, kävi si upposi pelkäsi i karsi,-sei tahtoi kielti, -lsi antoi, auttoi (aut- nouti, avitti, pa- särki pakeni, tarvitsi näki, pani, arve- kääntii (-tihe), kääntäyi, -ysi
ti) 16 ransi (-nti) li, suri, juoksi -mii, vände sig

Plur., 1 pers. immä 16 söimmäy. vi åto ujimma 3 1. uim- Simmä nnnosimma pelkäsimmri' imm« karsimia, 3 tahdoimina kiellimmä, kiel- annoimina, au- noudimma, ivi- säVimum pakenimma, tar- näMmmä, panim- kääntiimmä, kääntäyimm», -y--(tmma) ma, kävimmä (simma) (imma) -seimnt simmä toimma (-timma) timraa, paransim- vitsimma ma, arvelimma, -nsiimmä, vi vän- simmä
ma (-nnimma) surimma, juok- de oss

simma
2 pers. ittä(itto) soitta, j åten ujitta, kävittä siltä nnuositta pelkäsittä itta karsitta, -seitta tahdoitta kiellittä, -Isittä annoitta, autoitta nouditta, avititta, säi'ii!ä pakenitta, tarvit- „ä'ittä, panitta, kääntiittä, -nsiit- kääntävittä;-yrittä

( sltta) t 1"») , (antitta) paransitta (-nnitta) sitta arvelitta, surittaJfä", j vänden er
juoksitte

3 pers. ivat .söivät, tie åto ujivat, kävivät sivät uhosivat pelkäsivät ivat karsivat tahtoivat kieltivät, -Isivät antoivat, auttoi-noutivat, avitti-särki,ät pakenivat, tarvit- näkivät, panivat, kääntiivät, -nsii- kääntäyivät, ysi-
( ' (81Tat) ( ' vat (-ttivat) vat, par ansivat sivat arvelivat, suri- wät vät

(-ntivat) vat, juoksivat
Sing., 1 pers. «» |. Syönen l.syönnin uinen, käynen nnen Uponnen pel'ännen nen Karsfcea tahtonen kieltänen antanen, auttanen noutanen, avitta- särkenen pa'ennen, tarvin- nähnen, pannen kääntäinen, kään- kääntäynen

jag tor (iar, tordie) . nen, parantanen nen (panenen), arvel-nainen
nen, surnen, juos-

-2 pers. «jM. , tynet, da tör iita uinet? käynet imet uponnet perännet net karsit tahtonet kieltänet antanet, auttanet noutanee, avitta- särkenet pa'ennet, tarvin- nähnet, pannet, kääntäinet kääntäynet
net, parantanet net arwelnet, surnet,

l juosnet
3 pers. ™e(.pi) syönee, man tör uinee, käynee nnee-(pi) uponnee pel'ännee nee(pi) karsi„ ee tahtonee kieltänee antanee, auttanee noutanee, avitta- särkenee pa'enuee, tarvin- nähnee, pannee, kääntäinee kääntäynee

/.. e" a nee, parantanee nee varelnee, surnee,
juosnee

Plur. 1 pers. »emme syönemmä vi tö- uinemma. nnem- uponnerama pel'ännemmä nemmä 3 karsinpm.n!i tahtonemma kieltänemmä an|ani,,nmo 3 . * „„„,m» •* « 1 . ... 1 •■•• *••• ■.... +■■
ie

*""•"'""*>
~ '.. mä 3

BU,emroa "" tv«-jidiieiuma anianemma, ■" aut- noutaneroma, avit- särkenemme pa'ennemme, tar- nähnemme, pan- kaantainemme kaantaynemme
1 nemm

" Kayuerama tanemma tanemma, paran- 1. särkenem- vinnemme nemme, arvel-
emnla

» tanemma mä nemme, surnem-
me, juosnemme

2 perseettä" syVnettä, j tbren uinetta, käynettä nnettä uponneita pelWttä nettä karsi„eUa tahtonetta kieltänettä antanetta, autta-noutanetta, avit-särkenettä ponnetta, tar- nähneitä, pannet- kääntäinettä kääntäynettäata netta tanetta, paranta- vinnetta ta, arvelnetta, sur-
netta netta, juosnetta

3 pers. neevät syönwvät, de iö- uineerat, 3 käy-nneevät uponneevat pel'änneevät neevät tahtoneevat kieltäneerät antaneevat, aut- noutaneevat, avit- särkenevät pa'enneevat, tar- nähneevät, pan- kääntäineevät kääntäyneevätra äta neem taneevat taneevat, paran- vinnevat neevät, arvelnee-
taneevat vat, surneevat,

juosnevat

-ä"än
(täyn
I.

dffän),

■

.

WWew
e

>ew;
~

*'an(ta'an,
dctan)

*'

™

(««
>«)

Wew
[

ttane>en
4
7

_J

Minua (I. minut)
ammutahan {hae-
taan, kysytä'än,
kutsutaan, jag (e-
-gentl. mig) skju-
tes (uppsökes, frå-
gas, kallas). ,7

Sinua (sinu<) am-
mutaan etc. du

i skjutes (-=l man
: skjuter dig) o. s. v.

! Hän (hänet, hän-
, ta), se (sitä), mies

(miestä) etc. am-
; muta'an, han ...

skjutes; ammu-
taan (intransi-
tivt), skjutes (=:
mau skjuter), och
(då det ej härle-
des från umpu,
utan från ammu
1. anmu,) am-
mutaan, det bölas

Meitä (meidät)
ammuta'an, vi
skjutas

Teitä 1. teittiä
(teidät) ammu-
taan, j skjutens

He . . ammutaan
de skjutas

Minua (minut)
ammuttiin, jag
skjöts

Sinua (sinut) am-
muttiin, du skjöts

Hän etc. ammut-
tiin,(han..) skjöts

Meitä (meidät)
ammutWin, vi
skötos

Teitä (teidät) am-
muttiin

He... ammutWin I

ammuttaneen '1

) Minua
■ (minut)

Ykanne-
ta'an

Sinua
i Csinu<)

• (Hän ...) kanne-
taan, bäresj ka-
lastetaan (intran-
sit.), det fiskas

Meitä
(meidät)

Teitä kanne-
(teidät) itaran

He . . .

Minua
(minut)

[kannet-
tiin

Sinua
(siaat)

(Hän . . .) kan-
nettfin, bars; ka-
lastettiin, det fi-
skades

Meitä
(meidät)

Teitä [kannet- !
(teidät) (tfin

He . . J '

kannettaneen, \
kalastettaneen

I

Minua
(minut)

viedtfän,
•naida?an,
kuutta*an

Sinua
(sinut)

(Hän . . .) viedä'än,
förs, etc; käydä'än,
det gås (= man går)

Meitä
(meidät)

Teitä l viedään
(teidät)

He . .
.

Minua
(minut)

\ vietfin

Sinua

(Hän . . .) vieWin, för-
des; käyWin, det gicks

Meitä

Teitä l vieti'in

He

vietäne'en, \&ytäne'en,

I

Minua

Sinua

, {Hän. .)

)

pa'eta'an,
peVåttfän,
evätään,
tarvitahan

Meitä

Teitä

He

} (Jfr Anni. 17)

■ Pa'etti'in o. s. y.
i

(Anm. 17)

pa'ettane'en

En te'e' 6 (ickc: ei te'eri), 14

jag gör ej; en ui', jag simmar
icke; en näytät", jag visar mig
e J

Et tee' (i st. för: ei te'et),
du gör ej; et ui, du simmar
icke; et näytäi, du visar dig

Ei te'e' 6 (pro: ei tekee),
man gör ej; ei ui, simmar
icke; ei näytäi, visar sig ej

Emme te'e', vi göra ej; em-
me ui, vi siirana ej; emme
näytäi, vi visa oss icke

Ette te'e, j gören ej; ette
ui, j simmen icke; ette näy-
täi, j visen eder icke

Eivät te'e', de göra ej; ei-
wät ui, de simma ej; eiwät
näytäi, de visa sig icke

En tehnynnä (-hnä) 1. en teh-
nyt, jag gjorde ej; en uinunna,
jagsimmadeny,ennäytainynnä

Et tehnynnä, du gjorde ej;
et uinunna; et näytäinynnä

Ei tehnynnä, (man) gjorde
ej; ei uinunna etc.

Emme tehnynnä 1. emme
tehne'et, vi gjorde ej; emme
uinunna, o. s. v.

Ette tehnynnä, j gjorden ej

Eivät tehnynnä

En tehne', en uine

et tehne, et uine

ei tehne', ei uine

emme tehne', emme uine

ette tehne', ette uine

eiwät tehne', eiwät uine

rassivt.

' Minna ei tehdä', jag göres ej
r

r
1

, Sinua ei tehdä', du görs icke
:•

r
I

, (Häntä, sitä miestä) ei teh-
f dä, (hau . . .) görs ej; ei

j uida', det simmas ej, man
simmar ej; ei näytäidä', man
visar sig icke

' Meitä ei tehdä, vi göras
'■ icke

'■ Teitä (teittiä) ei tehdä', j
görens ej

Eivät tehdä, heitä ...ei*
tehdä, (de) göras ej

Minua ei tehty 1. m. ei teh-
. Ty««, jag gjordes ej

i Sinua ei tehty, du gjordes

(Häntä . . J ei teÄfo/, (han)
gjordes ej; ei uilu, det sim-
mades ej; ei näytäity, man
viste sig ej

Meitä ei tehty', vi gjordes ej

Teitä ei tehty, j\
(gjordes '
[icke

Heitä ei tehty, de)

ei tehtäne', ei uitane



Fortsättning tili Tab. 2, innehållande Allmänt Schema för Finska verlbers konjugation.

i.

--
■■
■

Numerus
och

person.
Modi
och

tempora
m.
m.

1:0. Verber, som ha enstafvig eller pä i ändad (snm-
mandrairen) _//e/'stafvig stam, erhålla i Infinitiv ändelsen
dä' (da), oi-li bäde -pä (pa) och -to (i'a) i particip.
(adject. mod.) praes., raen ej s framfur praeterit. i.

2:0. Verber, hvilkas stam är flerstafvig och ändas
pä ii (a) med furegäende vokal, som kan assimilera

" detta(fiiljande) ci (a), da det icke förvandlats tili kon-
sonant (s i praeterit., t i Infinitiv); t. ex. lankea \sam-
mandr. lankee), putoa (-on), makaa, lepää.

1:0. som ändas på i, o (ö), n
eller y; t. ex. tutin, survo, katu, säily, rich
allaihalft refiexiva intransitiver, säsom an-
taman (antautu), keräynty (-äyty.)

Verbstammar på a; t. ex. kanta, paista,
sata, soilta, lumta, kalasia, tavoilla, ojjet-
ta. atenta.

t.

De på e; t. ex. käske, koske, /«Av, kuule, kävele , käytte-
le, pure, pese, kääntele, valehtele I. valhe/tele, alene, yle-
ne, kapene, vaikene, ravitse, iloille, ahkeroitse.

Reflexiv böjnings-form, sträekande sig e-
- gentligen blott tili aktiva böjnings-for- '
■- mcns sednare (2:dra) konjngation (,aldrig

tili enstafviga eller öfriga verber af l:sta
konjugationens föregående afdelning).

Passia böjnings-form, som är impersonell, men icke hindrande att t 7 (vid transitiva verber) genom ob-
jekts kasus uttrycka person (äfven l:sta och 2:dra).
.,1

Verber, hvilkas infinitiv af alctlva formen ,r , .
~. T ~...-

-, •> §p /jr , i

ändas pä ä (a) med föregående enkelt ? f I*?' s™ ' *kh
_

v °n? In *n£T K*, \7 J \'
«fcoUJod, och hvilkas passiv fas beqyä- a <*»■>. ff P',V°;

, T* fr'reSaende I,ngUal ltnn^
mast ifrän praesent. 2:dra pers. sing. to"so»«»< (lcke enkel-vokal),

a *

Aktiv böjnings-form, innefattande såväl faktiva, frequentativa, durativa, moinentana m. m., 25 som ock rent aktiva (enkla aktiva) verber.

l:sta konjugations-sättet, som omfattar alla de verber, hvilkas stam ändas på 2 vokaler, diftong eller] Reflexiva, Passiva OCh Negativa bÖjningS-former.
dubbel (lang) vokal, sam* l Infinitiv får ändelseu tä (ta', dä') 1. ta (ta', da'), d. ä. Mjud före ändelse- 2:dra konjugationen, inbegripande alla på enkel vnkal med föregäende konsonant sig ändande vei bal-stammar.
vokalen å (a).

i

Rcgulicra
böjnings-ändelser.

Segatio eller förnekande böjnings-form, hvarvid är att iakttaga:
l:o personal-ändelserna fästas vid förneknings-ordet ei, hvars sed-
nare vokal (i) bortfaller, ntom i 3:dje person, der sagda efterljud

" stundom motsvarar den verbet beröfvade ändelsen (som för singul.
af de tiestä verba activa bestär blott i rednplication af stamsiut-

• vokalen, oberäknadtparagogiska ändelsen pi, hvilkeu ensam ntgör
I 3:dje persons sing. kännetecken vid de enstafviga verli-stammarna,
likasom h ensamt är det ock vid alla verber i närmaste slägt-spräk,
nemligen för Praesent. ooh Opinat., de enda fnllständigt personliga■ modi, hvarest ändelse för ifrägavarande person i sing. förekommer);
2:o de verbet sähmda afklädda ändelserna ersättas genom asjrira-
tion; 3:o Practeritiv lånar, i st. för egen här obruklig stam, tili

1 det böjda negat. ordet (en, et o. s. v.l partiåp- ]raet. antingen i
1 Xominativ eller säsom en ifrän (den absoluta) Nominat. sing. ut-

' bildad Essit', och 4:o Iniperativen begagnar tili förneknings-ord
älä (elä, ursprungligen mäliända, säsom man af förhällandet i
Estniskan kan sluta tili, — erä =eres), och fogar dertill säväl mo-
dns-tillägget (kä, ha) som person-ändelsen, i de personer der mo-
dus-tillägget qvarstär (d. ä. i 3:dje person och hela pluralen), men
ntelemnar då negations-ordets (älä) slut-vokal.

Aktivt. Passivt.
i " i

Verbstammar på ä; t.
ex. vetä, väistä, oäll-
tä, kiertä,siirtä,kään-
tä, sietä, Ivytä, tyon-
tä, ktiyttä, häiitnteiitä,
härillä, ylistä, hiittä,
tietä, lentä, vähentä.

1

I

Alla cifriga; cl. ä. teke,
De regelrätt Jler-än-tvästafviga näke, tvåstafriga pä
böjda, cl. v. s. pä ne och tse (tte,hte, ne och tse, samt alla
ime ooh aliapa ssej: t. ex. lähene, på se puruin, le och
£e ändade, u- vähene, enene, pime- re: t. ex. f«w/e (im-
tom teke och ne.- tummene, kevene, person.), tcuole, nie-
näke;t. ex. is- harueoitse, satutoitse, le, kuuntele (kuultele),
ke,kätke,laske, riemuitse, ikäväitse, kantele, rykäise, vään-
hake, polke- havaitse, huomaitse. tele, laskettele, jaarit-

tele, mäne.

. ■

J ,

° s' I »

8S»»| De, hvilkas stam ej f°'^.' d - * *»", i hvil-
* '5,5:| Indas Pä 41. a'a ka eJ .bIo « .de» "'-

[I 3 STc:: £■ ~ ~
, -i „i., „«

sprunglisra bmdevo-»JaS 'dubbla al. <y. t. es. , , s ° ,
i- g 3 -•»

~
,

, .„•„,,;/, , käen utan ol'K e-S£■ s kiroa (oo),ha}iea(-eeJ, ... . . -
;, a. gwi i» ~.

..'
, . ,;

'

; gentligastamsluteturn> s.« hana, kerkeä, leptu, ? ~e ,11 »i.5 i ; ' /-,,„v; a f<V •' t. ex. keraa,.bS'S laukea, lampia. , , ,vastaa, kelpaa, uns-
~ s■'£.<* kaa, karkaa.

—i i i

Reflexiva verbstam-
;' mar pa ;', d. ä. pä i Reflexiva på v, d. v.
3 med föregående vo- s. på « (y) med föie-.a kai; t. ex- antai (an- gående vokal; t. ex.
1 nai), pistäi, pesei,- antau, pistäy, pesey .
'"

de der fullständiga- —sammandragtia af
'"

re heta anlaikse, pis- intransitivenia (an-
titikse, peseikse, hvil- tanntu (antaantu. an-

'" ken fullständiga form tautu),jnstäynly(-ään-
dock endast i 3:dje ty, -uyty), peseynty.
pers. sing. igenfinnes.

—i i '. r

o

-| Mono,yllaber,somic- ** *3m !

I- ? ke ändas på f; t. ex.
e ' Jstammar P a ,-0

£. ■ . J - i m 6'l foregaende vo-
.» o- me, luo, suo, lyo, luo, . ...

« e "u. e '"

? <= ; »</<<i. myy, s««,J««- k ,T' ': e?\.".a.'' *""■g. J "V - 1 ahkeroi, ikuvot
CD

i i i

Verbstammar på i; ~ -*.„„. t „, „ . .. * De ulriga; t. ex. its-t. ex. karsi, onki, kuo- , .

°
, ~

. .. ..
~

• i ko, towo, kiito, Ho,n, tinki, potki, kaari, ' ', ~' .'

i ■ .
. f ■ ■ ii tempo, katko, kitu, hei-oleksi, kuleksi, paliek- . ',.,, /•■,,

• i >• i jA- i ■ '«• kukku, tukku, pe-
si, karhi, kadehti, lm- ....

.

',.. . tiu, kaanti.
nehti, repi- J

~i i ii

•-

[

)' a) Tvåstafviga, sora b)De återstäende; d.
.' icke ha o eller u tili

* eJ, m 'n^e . df som
'•första vokal; t. ex. a , O

- "Vi , n°"
(■„,.»„ ....11 . kai :m alla polysvlla-kaitta, pula, Icaala, , in-

--«««a, /,„•«„, haitta, b
o
er J-*™ hB . Fle

f
ra a "

poaAte, «{•«, k**- J t. «.

soitta, muulta, tuotta,
jjurka, loista, kadotta.

I i T

i

allmänhct.
Verber, hvilkas stam Verber.' hvilka '**

_ . . _
_

icke ändas pä « el- pers ' slng ' Praesent - verber, som framfor aktiva

!er a d a de hvil hafva " (a ) omeuel- luiinitivens slut-vokal (ä, a) De öfriga, d. ä. de, hvilkas
as sista vokal : 9 -ä '>art *°re auc'e,sen '» "a hvarken rent r, ej hei- Infinitiv i aktivuni ändas på
lers sin«- praesent i de der fsrbvta sa S" l«'i'(enkel korrt) vokal, utan å (a) ined föregående/; de

ict. ei ixäCa). De*-| da " tiU e ' vid egentligen d. Dessa ut- der bilda passiv ifrän sag-
sa verber beböfva bildandet a * passiv,- bilda sin passiv medelst bö- da infinitiv med utbytande
blott tili berörda ''-a alldeles med jande (.tillägg tili och för- af dennes slntstafyelse tu
„ 0 ,-cn „ (n „n hS, l„ (hvad sora händer vid ändring) af Infinitiva iin- (ta) tili här nedanfure svn-
DC! f>ll II I()£TU IIdl dll- n ,

„,,
~ ,T.. 1 n.. >• -I. " J In

förda allmänna pas formande af) kompa- delsen (da, da) pa fuljan- liga passiva andelser.
siva andelser. rativ tili tvästafvigt de sätt:

adjektiv pa n (a). "

i \ ; ,

d) Conriitional Sing-., 1 pers.

' 2 pers.

i

S pers.

Plur. 1 pers.

Fmperativ Sing., 2 pers.

S pers. ,
. -

PJur., 1 pers. j
(

i

2 pers. y
(
.'

I
3 pers. I

2) Infiiiita (I. no-
miuela) modi:
a) Infinitiv absolut 1) utan persona- <

suffix
2) med personal-

suffix:
Sing., 1 pers. e

(
n

i
2 pers. c

(
s

3 pers. d
O

s:
a

Plnr., 1 pers. d
ff

2 pers. di
I

3 pers. di
di

.... I
ism söisin, 5 j. skul- uisin 5 kävisin äisin uppoaisi», sdr. pelkäisi» 5 isin karsisin tahtoisin (-tosin) kieltäisin -(täsin) antaisin, (-tasin), noutaisin, avitaisiii särkisin pakenisin, tarvit-näkisin, panisin, kääntäisiVfl (-tä-kääntäysin En tekisi, en uisi

le äta (aisin) 3 uppoisin 5 (sin) (-ttasin), paran- sisin arvelisin, surisin, siin)
naisin (-ntasin) juoksisin

isit söisit uisit, kävisit äisit 3 uppoaisit pelkäisit isit karsisit tahtoisit kieltäisit antaisit, auttaisit noutaisit, avittasit, särkisit pakenisit, tarvit-näkisit, panisit,ar-kääntäisit kääntäysit et tekisi, et uisi
(sit) parantasit sisit velisit, surisit,

juoksisit

iii söisi uisi, kävisi äisi uppoaisi pelkäisi isi (si) karsisi tahtoisi kieltäisi antaisi, auttaisi noutaisi, avittasi. särkisi pakenisi, tarvitsisi näkisi, panisi, ar- kääntäisi* kääntäysi «. ammuttasPin kannettasPin/ ka- vietäsi'in, k'åytäsi'in pa'ettasi'in ei tekisi, ei uisi ei tehtäsi, ei uitasi
parantasi velisi, surisi, juok- g.*" lastettasPin

sisi a" g"

/simmä söisimmä uisimma, 3 kävi- äisimraä uppoaisimma pelkäisimmä isimniä karsisiraraa tahtoisimma kieltäisimme antaisimma, 3 aut- noutaisimma, avit- särkisimme pakenisimme, tar- näkisimme, pani- kääntäisiimme kääntäysimme "•; emmel
(isim- simmä (simmä) taisimma tasimma, paran- wtsisimme simme, arvelisim- »|
ma) 1C tasimma me, surisimma, §"

juoksisimma

isittä (i- soisitta nisittä, kävisittä äisittä uppoaisitta pelkäisittä isittä karsisitta tahtoisitta kieltäisittä antaisitta, auttai- noutaisitta, avitta- siirkisitte' tar- näkisittä, panisit- kääntäisiittä kääntäysittä ette -tekisi, uisi
sitta) (sittä) sitta sitta, parantasitta vitsisitta ta, arvelisitta, su-

risitta, juoksisitta

isivät söisivät uisivat, kävisivät äisivät uppoaisivat pelkäisivät isivät karsisivat tahtoisivat kieltäisivät antaisivat, auttai- noutaisivat, avit- särkisivät pakenisivat, tar- näkisivät, panisi- kääntäisiivät kääntäysivät eivät
(sivät) sivat tasivat, parantasi- vitsisivat Ivat, arvelisivat,

vat surisivat, juoksisi-
vat

syö', ät ui', simma (du); ä' («') uppoa', sdr. up- pelkää' karsi* tahdo' kiellä' anna', auta' nouda', avita', pa- sär'e' pakene', tarvitse' nä'e', pane', arve- käännäi' käänf%' 1. kään- Ala te'e', älä ui'
käy, gå (du) poo' ranna' le', sure', juokse' »ay' (-nnäv)

leffan 3 syökään 1. -köön uika'an(uiko'on), kä'än 3 l. upotka'an\. upot- pei'ätkä'än, -ät- kä'äp 31. karsikaa'n, karsi- tahtoka'an, -ko'on kieltäkään, -tä- antaka'an (-ko'on), noutaka'an, avit- särkekä'än pa'etka'aiii tarvit- nähkä'än, pan- kääntäikä'än kääntäykä'än gS; ammnttaka'an kannettakaan, ka- \ietäkä'än (-iäkö'ön '*) pa'ettaka'an a\kään tehkä (-hkö), älkään älkään- tehtäkä (-täkö)
l.köön 18 han (hon etc.) ä- han må simma; köön 1 * koon köön kö'ön 18 ko'on kö'ön auttaka'an taka'an, paranfa- ka'an ka'an, arvelka'an, (-nnäikään) oi a. lastettaka'an käytäkään 3 uika (uiko)

te, måtte han äta käykään (käy- ka'an surka'an, juos- g § !
kb'ön) . ka'an £ w

•->

käme syökäme, vi må uikame, käykäme tkäme upotkame pePätkäme käme karsikame tahtokame kieltäkärae antakame, autta- noutakame, avit- särkekäme pa'etkame, tarvit- nähkäme, panka- kääntäikäme kääntäykäme a. älkäme tehkä, älkäme uika
(kääm- äta (tkääm- kame, takame, paranta- kame me, arvelkame, a :
me) me) 'i takame surkame, juoska-

me

kate 3 syökäle 1. -kää, uikate (-liAa),käy- tkäte, upotkate (-kaa) pel'ätkäte kate, kää, karsikate, -ikaa tahtokate, -kaa kieltäkäte antakate, auttakate noutakate, avitta- särkekäte pa'etkate, tarvit-nähkäte, pankate, kääntäikäte kääntäykäte älkäte tehkä, älkäte uika
(käätte), 1 ioå'n äta kate , tkää.tkee kee kate, parantakate kate arvelkate, surka-
sul - *«« te,juoskate
1. kee

käät 3 syökä'ät, de må- uika'at, käykä'ät tkäät upotkaat pel'ätkäät käät karsikaat tahtokaat kieltäkäät antakaat noutakaat, avitta- särkekäät pa'etkaat, tarvit- nähkäät, pankaat, kääntäikäät kääntäykäät älkäät tehkä, älkäät uika
ffa a *a kaat, parantakaat kaat arvelkaat, surkaat,

juoskaat

da (da)' 3 syödä', (att) äta uida', käydä' tä' (ta) 3 upota' pel'ätä a' (a') karsia' tahtoa' kieltää', i poesi antaa' (antoa', an- noutaa', avittaa', särkeä' pa'eta', tarvita' nähdä', panna', ar- kääntäidä' (-nnäi- kääntäydä' S; ammuttaa' kannettaa, kalas- vietää', Uytää', pa*ettaa' Olla' tekemättä l tekemättä oltaa tekemättä (tekemättä
kielteä too'), auttaa' parantaa' vella', surra', juos- dä) tettaa olla', icke göra, vara utan att oltaa) 1. olla' tehtämältä,

ta' "r göra 17b icke göras
a:n:

däkseni syödäkseni, för uidakseni, käy- täkseni upotakscni pel'ätäkseni äkseni 3 karsiakseni tahtoakseni kieltääkseni antaakseni, aut- noutaakseni, avit- säiLeakseni pastakseni, tar- nähdäkseni, pan-kääntäidäkseni kääntäydäkseni "Ti ollakseni tekemättä, tekemättä
(dakse- mig alt äta, för däkseni (takseni) taakseni taakseni, paran- vitakseni nakseni, arvellak- ollakseni
ni) 3 att jag må äta taakseni seni, surrakseni,

| juostakseni

däksesi syödäksesi uidaksesi, käydäk- täksesi 3 upotaksesi pel'ätäksesi äksesi karsiaksesi tahtoaksesi kieltääksesi antaaksesi, aut- noutaaksesi, avit-särkeäksesi pa'etaksesi, tarvi- nähdäksesi, pan- kääntäidäksesi kääntäydäksesi ollaksesi tekemättä
(dakse- sesi taaksesi taaksesi, paran- taksesi naksesi, arveliak-
S 1) 3 taaksesi sesi, surraksesi,

juostaksesi

iäksensä syödäksensä il uidaksensa, käy- täksensä, upotaksensa I. pw'ätäksensä äksensä, karsiaksensa, tahtoaksensa kieltääksensä antaaksensa, aut-noutaaksensa.avit-säikcäksen- pastaksensa, tar- nähdäksensä, pan- kääntäidäksensä kääntäydäksensä j ollaksensa tekemättä
jlaksen- syödäkseen däksensä täkse'eu -kseen äkse'en -se'en taaksensa taaksensa, paran-sä vitaksensa liaksensa, arvellak-
*a) 3'• taaksensa sensa, surraksen-
däkse'en saj juostaksensa |

däksem- syödäksemme uidaksemme, käy- täksem- upotaksemme pePätäksemme äksemme karsiakserame tahtoaksemme kieltääksemme antaaksemme, aut- noutaaksemme, särkeäksem- pa'etaksemme, tar- nähdäksemme, kääntäidäksemme kääntäydäksemme ollaksemme
"ne' 3 däksemme me' taaksemme avittaaksemme,pa- me vitaksemme pannaksemme, ar-

rantaaksemme vellaksemme, sur-
raksemme, juos-
taksemme

läksenne' syödäksenne* uidaksenne', käy- täksenne' upotaksenne pePätäksenne äksenne karsiaksenne' tahtoaksenne' kieltääksenne antaaksenne, aut- noutaaksenne,avit- säikeäksen- paetaksenne, tar- nähdäksenne, pan- kääntäidäksenne kääntäydäksenne < ollaksenne Uekemättä
däksenne taaksenne taaksenne, paran- ne vitaksenne naksenne, arvel-

-1 taaksenne läksenne, surrak-
} senne, juostaksen-
! ne

läksensä, syödäksensä uidaksensa,. käy- täksensä, upotaksensa pePätäksensä äksensä karsiaksensa tahtoaksensa kieltääksensä antaaksensa, ant-noutaaksensa,avit-särkeäkseu- pastaksensa, tar- nähdäksensä, pan-kääntäidäksensä kääntäydäksensä ollaksensa
läkBe'en däksensä täkseen taaksensa taaksensa, paran- sä vitaksensa naksensa, arvel-

taaksensa läksensä, surrak-
sensa, juostaksen-
sa

S



Fortsättning tili Tab. 2, innehållande Allmänt Schema för Finska verbers konjugation.

Numerus
och

person.
Modi
ouh

tempora

i

m.
m.

l:sta konjugations-sättet, som omfattar alla de verber, hvilkas stam ändas på 2 vokaler, diftong eller
dubbel (lang) vokal, samt i Infinitiv får ändelsen tä (tä', da) 1. ta (ta', da), d. ä. Mjud före ändelse-
vokalen ä (a).

~ ,
.

~
.

~
. .•• j ,

. 2:0. Verber, hvilkas stam är flerstafvig och ändasl:o. \erber som ha ensta/ng eller pa « andad (sam- .

me
'

d ående wA.a/ som ka
8
n „„,„„„„

mandragen) «erstafvig stam, erhaflai Inhmtiv »ndelsen g f^ljande) <; £;, da det icke förvandlats tili kon-duf*o, och bade -F < <pa) och -w : ftx.; i P»rtic.p. J . ( , Inflnitiv; , t. ex . ,ankea (sam .

,ndject. mod.) praes., men ej > framfoi piaetent. *. &\ £ £ } mak ,
....

o

£'j| Monosyllaber,somic-
c- p* ke ändas på i; t. ex.
E" c- rie, '«o, suo, lyö, luo,
2. <i- mi/ö 1. myy, saa, jää.

en

! s'! £ n ~...,.
- - - « De som andas pa a a
» S-o.55 nP hvilkas stam pi ("'"J >d. ä. de, i livil-

k» ffc&tfsamt alla S 5-* S -.' h% > lb as J™m fJ ka ej blott den ur-
-1 ,

'
. . -. 0,2,0. andas pa aa l. aa J

~ ~ ,verbstammar paj (t *§vg!| dnbWg*, , sprungl.ga b.ndevo-
med ioresaende vn- Bo s*** i- ,- >1- -✓ 1 kalen mau ock e-
, ~ . SS S-3 kiroa (00),hapea(-ee), ..■ ■ »

.
-

kai); t. ex. nm, jwt, 3- E <ra s 1 7 ;
- - aentligastaraslutetar

~ . ~

'
*

' a E." =■ hana, kerkeä, repca, ?
, ,

6
. ,ahkeroi, ikavui ■! o i,5 1 ? ■■• ... o (n); t. ex. keraa,

_ 3 S o> laukea, lampia. \ 1 1S. » vastaa, kelpaa, tns-
".*.?■ S- 1? Arao, karkaa.

Aktiv böjuings-form, innefattande såväl faktiva, freqnentativa, durativa, momentana -m. m-, 25 som ock rent aktiva (enkla aktiva) verber.

2:dra konjugationen, inbegripande alla på enkel vokal med föregående konsonant sig ändande verbal-stammar.

_.i—■ ; j '

l:o. ,Verber, som ändas på i, o (ö) ,
«

eller y; t. ex. tuiki, sureo, katu, säily, och
# alla halft reflexiva iutransitiver, såsoui an-

cg tauntu (antautu), keräynty (-äyty.)
a>
v
c ■ j

Verbstammar p» a» t. px - tantti, paista, Oe på e: t. ex. Kräfce, tosite, lute, kuule, kävele, käylte-
sata, tuilla, huuta, kalasta, lavoitta, opet- !e, pure, pese, kääntele, valehtele 1. valheltele, alene, yle-
tä, alenta. "e t kapene, vaikene, ravitse, iloitse, ahkeroitse.

—___ , . . .
- j

c»

03
l, Verbstammar på i; De 5f . . t ex- „,.

s t. ex. kärsi, onh,hw- ko> toim> ku(o> Uo>g. n hn*», «otfc, haan, hfi_

s aleksi, häeksv, pahek- Mkku; ve-
si, karht, kadehti, lm- Uänhlnehti, repi-

I
I

Vrerbstammar pä ä; t.
ex. vetä, väistä, väit-
tä, kiertä, siirtä.kään-
tä, sietä, löytä, työn-
tä, käyttä, kämmentä,
huvitta, i/listä. Idittä,
tietä, lentä, vähentä.

Allaöfriga; d. ä. teke,
, T . b) De åtfiiståendfii d. De regelrätt Meriän-tvåstafviga näke, tvästafviga pä

a; ivastafviga, som -

e
- mindre de som |,öj tU, d. v. s. på ne och tse (tte,hte, ne och tee, samt alla

lcKe J, a „ eller « tui
na „j. „ ri n första YO . lme oc i, a llapå sse); t. ex. lähene, på se puruni, le oeh

/-"f,, 11 To**' ' x ' kalan alla polysylla- ke ändade, u- wähene, enene, pime- re: t. ex. tuuley(im-
aitta, pala- kaato.,

!Som ha flera än tom teke oeh ne, tummene, kevene, person.', u-uole, nie-saatta, laitta, haista, 2 staf vel ser): t. ex. näke; t. ex. is- haravoitte, satuloitte, le, kuuntele (kuultele),
paanta, maksa, nrk- smtn> muul/a> tuotta, ke,kä(ke,laske, riemuitse, ikåvöitse, kantele, rykäise, väån-

purka, loista, kadotta, hake, polke- havaitse, huomaitse. tele, laskettele, jaarit-
tele, mäne.

Reflexiva, Passiva och Negativa böjnings-former.

Negatio eller förnekande böjnings-form, hvarvid är att iakttaga:
l:o personal-ändelserna fästas vid förneknings-ordet ei, hvars sed-
nare vokal (i) bortfaller, utom i 3:dje person, der sagda efterljiid

" stundom motsvarar den verbet beröfvade ändelsen (som för singtil.
af de flesta verba aetiva bestär blott i rednplieation af stamslut-

■ vokalen, oberäknadt paragogiska ändelsen pi, hvilken ensam utgör
1 3:dje persons sing. kännetecken vid de enstafviga verb-stammarna,
likasomi ensamt är det ock vid alla verber i närmaste slägt-språk,
nemligen för l'raesent. oeh Opinat., de enda fullständigt personliga

' modi, hvarest ändelse för ifrågavarande person i sing. förekommer);
"2:o de verbet sälnnda afklädda ändelserna ersättas genom aspira-
tion; 3:o Praeteritiv lånar, i st. för egen här obrnklig stam, tili

1 det böjda negat. ordet (en, et o. s. v.l particip- praet. antingen i
1 Nominativ eller säsom en ifrän (den Nominat. sing. ut-

-1 bildad Essiv, ■— oeh 4:o Iniperativen begagnar tili förneknings-ord
älä (elä, ursprnngligen måhända, säsom man af förhållandet i

! Estniskan kan slnta tili, — erä = eres), oeh fogar dertill säväl mo-
dns-tillägget (kä, ka) som person-ändelsen, i de personer der mo-
dus-tillägget qvarstär (d. ä. 1 3:djo person oeh hela plnralen), men

ntelemnar da negations-ordets (älä) slnt-vokal.
Aktivt. Pasaivt.

Passio böjnings-form, som är impersonell, men icke hindrande att ■" (vid transitiva verber) genom ob-
jekts kasus uttrycka person (äfven l:sta och 2:dra).

Verber, hvilkas infinitiv af aktiva forraen „
, .

, . T „
. . . , •

... ~.,, ,

ändas på ä fa) roed föregående enkelt Jf S °m ' In*™*n ™ å™ P* (da) 1
vokal-hni, och hvilkas passiv fas beqvä- [a (da \f<? pa « f«; med foregaende hngual (tung-)
mast ifrån praesent. 2:dra pers. sing. Ensonani (icke enkel-rokai).

W

i

Reflexiv böjnings-form, sträckande sig e-
- gentligen blott tili aktiva böjnings-for- "
- mons sednare (2:dra) konjugation (aldrig
tili enstafviga eller öfriga verber af l:sta
konjugationens föregående afdelning).

Reflexiva verb-stam-
'! mar pa j, d. ä. på i ReHexiva på v, d. v.
a uied föregående vo- s. på u (y) med före-
* kai: t. ex. antai (an- gående vokal; t. ex.

nai), pistäi, pesei,- antau, piståy, pesey,
de der fullständiga- —samniandragna af
re beta antaikse, pis- iiitransitiverna (an-

' tuikse, 2>eseikse,h\i\- tanntu (antaantu, an-
'

ken fullständiga forro lautu),pistäynty(-ään-
dock endast i 3:dje ly, -äyty), peseynty.
pers. sing. igenfinnes.

ji;
*" H. v--y. u n .1 Verber, hvilka i 2:as verber, nvilkas xtarn] ■ . , r ,

-„..,.

=« icke ändas på ä el-! pers " slng- Praesent - Verber, som framfor aktiva
I- ler adä de hvil-r1 3 " ome " el " Infinitivens sliit-vokal (ä, a) De öfriga, d. ä. de, hvilkas

= a kas sists vökal i 9 -a
'>art *"re an(^e 'sen '»' na hvarken rent f, ej hei- Infinitiv i aktirum ändas på

o" S. pers ~ „ praesciiit i de der f'"'rb
.

vta sa°~ ler (enkel korrt) vokal, utan ä (a) med föregående t; de
r 1 act. ei måfa) Des- da " "'' e ' vid egentligen </. Dessa nt- der bilda passiv ifrån sag-

sa verber behöfva bildandet af Passlv ~ t>ildasin passiv medelst bö- da infinitiv rned utbytande
"

blott tili berörda 2-ai alldeles analo §t med jande (.tillägg tili och för- af dennes slutstafvelse tä
person fo»a här an- 1C hvad so"i händer vid ändring) af Infinitiva iin- (ta) tili här nedanföre syn-
förda allmänna pas- I formande af) kompa- delsen (dä, da) på följan- liga passiva ändelser.
■>;.,„ •■ j i „..

;rativ tili tvästafvigt de sätt:siva ändelser. _j««v« ° •■ r > ?s1adjektiv pa a (a). J 6

b) Substantiv
(Infinitiv casual)

c) Adjektiv
(particip.)

I

1) Gerundia eller
) de från en på e (te,

tte) sig ändande,
föröfrigtobruklig,
stam härledda ca-
sus: ,9

Jnstructiv 1. Ad-
verbiel (impevso-
nel 20 )

hiessiv (med per-
sons-suffix 20)

2) Supina eller de
i yttre matto från
nomen verbale-mä
(ma) nppkomman-
de casus: 22

Inessiv

Illativ

Delativ

Adessiv 20

Absquessiv

Ablativ

1) Ofulländad
(Praes.och futur.)
Singular:
Norainativ

Genitiv a 3

Infinilii
O. S. V.

Plural:
Nominativ

Essiv 24

2)Fulländad (per-
fect. 1. praeterit)
Singular:
Norainativ

Genitiv a 3

lnfiuiliv

Illativ

Plural:
Nominativ

Infinitiv

Genitiv

m. m.

| _J_ _l_ | I I I i 1 J i_ ! I ! !_—~ ! ■—:
—

: ; A : -. -: , .

den Suoden ätandes uiden, käyden ten upotcn nePäten en karsien tahtoen kieltäen antaen, auttaen noutaen, avittaen, särkein 21 pa'eten, tarviten nähden, pannen kääntäiden kääntäyden §. § ammuttaen kaunettaen, kalas- vietäen, käytäen pa'ettaen ollen tekemättä, tekemättä oltaen tekemättä (tekemättä
a parantaen (-kien) (pandcn), arvel- «S. tettaen ollen

,
oltaen), ollen tehtamättä

len,surren,juosten rs*+

dessä* syödessä, under uidcsfsa, käydessä tessä* upotessa perätessä essä karsiessa tahtoessa kieltäessä antaessa,auttaessa noutaessa, avitta- tärkeissä pa'etessa, tarvi- nähdessä, pannes- kääntäidessa kääntäydessä Si g ammuttaessa kannettaessa, ka-vietäessä, käytäessä paettaessa ollessa tekemättä ollaessa tekemättä
dessa 3 ätandet, 'medan . (tessa) (essa) * essa, parantaessa tessa sa, arvellessa, sur- £ ."' lastettaessa

man äter l. åt ressa > juostessa O

i
i

mäaaä syömässä, (stadd) uimassa, käy- ämässä uppoamassa, sdr. pelkäämässä, poe- massu karsimassa tahtomassa kieltämässä antamassa, antta- noutamassa, avit- särkemässä pakenemassa, tar- näkemässä, pane- kääntäimässä kääntäymässä (olemassa tekemättä)
(massa) 3 i ätande (i att mässä (amassa) -oomassa tiskt: pelkeämässä (massa)* massa tamassa, paranta vitsemassa massa, arvelemas-

sa1
) massa sa, suremassa,

juoksemassa

maan syömään (ex. gr. uima'an, käymä'än ämään 3 uppoama'an pelkäämään mä'än 3 karsima'an tahtoma'an kieltämään antama'an, autta- noutama'an, avit- särkemä'än pakenema'an, tar- näkemä'än, pane- kääntäimä'än kääntäymä'än
(ma'an) lähteä), (begjfva ' ma'an tamaan, paranta- vitsema'an ma'au, arvele-

sig) tili att äta ,
raaal » ma'an, suremaan,

juoksemaan .

mästä syömästä (tulla), uimasta, käymäs- ämästä uppoamasta pelkäämästä mästä karsimasta tahtomasta kieltämästä antamasta, autta-noutamasta, avit- särkemästä pakenemasta, tar-näkemästä, pane- kääntäimästä kääntäymästä
(masta) (komma) ifrån ä- tä raasta tamasta, paranta- vitsemasta masta, arvelemas-

tandet masta ta, suremasta,
i juoksemasta

mällä syömällä, medelst uimalla, käymät- ämällä * uppoamalla pelkäämällä mällä karsimalla
_

tahtomalla kieltämällä antamalla, autta- noutamalla, avit-särkemällä pakenemalla, tar-näkemällä, pane- kääntäimällä kääntäymällä
(maila) * (I. genom) ätau- lä maila tamalla, paranta- vitsemalla maila, arvelemalla,

det (att äta) malla suremalla, juokse-
malla

mätiä syömättä, utan att nimatta, käymättä ämättä uppoamatta pelkäämättä mättä karsimatta tahtomatta kieltämättä antamatta, autta- noutamatta, avit- särkemättä pakenematta, tar- näkemättä, pane-kääntäimättä kääntäymättä
(matta) * äta matta tamatta, paranta- vitsematta matta, arvelemat-

matta ta, surematta,
juoksematta

mällä 1 syömättä (ex. c. uimalta, käymältä ämältä uppoamalta pelkäämättä mältä karsimalta tahtomalta kieltämältä antamalta, autta-noutamalta, avit- särkemältä pakenemalta, tar- näkemältä, pane-kääntäimältä kääntäymältä
hikoella), (svet- malta tamalta, paranta- vitsemalta malta, arvelemal-
tas) af ätandet, af . -

raalta *a, suremalta,
att äta juoksemalta

- '^s;
pa(pa)l. syöpä 1. syövä, uipa 3 (uiva), ävä 3 uppoava, sdr. up- pelkäävä, poet. vä 3 karsiva tahtova kieltävä antava, auttava noutava, avittava, särkevä pakeneva, tarvit- näkevä, paneva, kääntäivä kääntäypä (-yvä) g= »j; ammuttava kannettava, kalas-vietävä, käytävä pae ava <M;va e aa

iä ä (en 1. Den) ätande käypä poova pelkeävä parantava seva arveleva, sureva, "-" tettava
(som äter I. åt) .

juokseva

van syövän nivan ävän 3 uppoavan pelkäävän van 3 karsivan tahtovan kieltävän antavan, auttavan noutavan, avitta- särkevän pakenevan tarvit- näkevän, panevan, kääntäivän kääntäyvän S! ammuttavan kannettavan, ka- vietävän, " 3 käytävän pa'ettavan* 3 olevan tekemättä oltavan tekemättä
(van) 6 Tan, parantavan sevan arvelevan, sure- p ibsichu»uii

van, juoksevan
pää 3 1. syöpää, syövää uipaa, käypää ävää I. uppoavaa 1. -vata pelkäävää vää, vätä karsivaa, -vata tahtovaa kieltävää antavaa, auttavaa noutavaa, avitta- särkevää pakenevaa, tarvit- näkevää, panevaa, kääntäivää kääntäypää (-yvää) |; ammuttavaa kannettavaa, kalas- vietävää, käytävää pa'ettavaa (tekemättä olevaa)

vää å\ät'A 3 vaa, parantavaa sevaa arvelevaa, sure- »'= tettavaa

vaa, juoksevaa
vät 3 syövät, (de) ä-uivat, käyvät äeät s uppoavat pelkäävät vät karsivat tahtovat kieltävät antavat, auttavat noutavat, avitta- särkevät pakenevat, tarvit- näkevät, panevat, kääntäivät kääntäyvät SP ammuttavat kannettavat, kalas- vietävät, käytävät pa'ettavat tekemättä olevat (oltavat tekemättä)

tande • vat, parantavat sevat arvelevat, surevat, ~ tettavat

juoksevat
pinä, syöpinä, syövinä uipina, käypinä ävinä uppoavina pelkäävinä vinä karsivina tahtovina kieltävinä antavina, autta- noutavina, avitta-särkevinä' pakenevina, tar-näkevinä, panevi-kääntäivinä kääntäypinä (-yvi- 3"* ammuttavina kannettavina, ka- vietävinä, käytävinä pa'ettavina olevina tekemättä
vinä vina vina, parantavina vitsevina na, arvelevina, su- nä) g. lastettavina

revina, juoksevina
)

nyt (nut) syönyt, som ätit uinut, käynyt nnyt 3 uponnut pePännyt nyt 5 karsinut tahtonut kieltänyt antanut, auttanut noutanut, avitta- särkenyt pa'ennut, tarvin- nähnyt, pannut kääntäinyt kääntäynyt 's ammuttu kannettu, kalas- viety, käyty paettu o uut tekemättä, tekemättä (oltu tekemättä)
nut, parantanut nut (panenut), arvel- tettii ollut

lut,surrnt,juosnut
nt'en syöneen uine'en, käyne'en nne'en uponne'en pel'änne'en ne'en karsine'en tahtone'en kieltäne'en antane'en, autta- noutane'en, avit- särkene'en pa'enne'en, tarvin-nähne'en, pan- kääntäine'en kääntäyne'en 5'5" ammutun kannetun, kalas-viedyn, a 3 käydyn pa'etun s 3 olle en tekemättä

ne'en tane'en, paranta- ne'en ne'en, arvelle'en, tetun
ne'en surre^njuosne^en

nyttä 3 syönyttä uinutta, käynyttä nnyttä uponnutta pefännyttä nyttä karsinutta tahtonutta kieltänyttä antanutta, autta- noutanutta, avit- särkenyttä pa'ennutta, tarvin- nähnyttä, pannut- kääntäinyttä kääntäynyttä «7*»: ammuttaa kannettua, kalas- vietyä, 2a käytyä pa'ettua a 2 (tekemättä ollutta)
uutta tanutta, parantanutta ta, arvellutta, sur- -£= lettua

uutta rutta, juosnutta
»e'eseen syöneeseen uineeseen, käy- nne'e- uponneeseen pel'änne'eseen neVseen karsineeseen tahtone'eseen kieltäneeseen antane'» seen, aut- noutaneeseen, a- särlcene'e- pa'enne'eseen, tar-nähne'eseen, pan-kääntäine'eseen kääntäyne'eseen ammuttu'un kannettu'un, ka-viety'yn, (käyty» pa'ettu'un (tekemättä olle'eseen)

ne'eseen seen tane'eseen vittane'eseen, pa- seen vinne'eseen ne'eseen,arvclle'e- B lastettu'un
rantane'eseen seen, juosneesen

ne'et syöneet uine'et, käyne/et nne'et uponneet pel'änne'et ne'et karsine'et tahtone'et kieltäneet antane'et, autta- noutane'et, avitta- särkene'et pa'enne'et, tarvin- nähne'et, panne'et, kääntäine'et kääntäyne'et ammutut kannetut, kalaste- viedyt, (käydyt) pa'etut (tekemättä olle'et)
neet neet, parantaneet ne'et arvelle'et, sur- tut

re'et, juosne'et •-,«- .

neitä syöneitä 1. -nehiä uineita (-nehia), nueitä 3 uponneita,-nneliia pePänneitä, -nne- neitä I. karsineita, -nehia tahtoneita, -nehia kieltäneitä, -nehiä antaneita (I. an-noutaneita, avitta- särkeneitä pa'enneita, tarvin- nähneitä, pannei- kääntäineitä kääntäyneitä ammuttuja kannettuja (-etui- vietyjä pa'ettuja 1. pa'etuita
(neita) ,1. käyneitä I. miehiä » la "ehiä tanehia), auttaneita, parantaneita neita ta, arvelleita, sur- ta), kalastettuja
nehiä 5 'neita \ reita, juosneita 'S*
neiden 1. syöneiden (-ne- uineiden, käynei-aneiden, uponneiden, -nne- pePänneiden neiden, karsineiden, -ne- tahtoneiden, -ne-kieltäneiden, -ne- antaneiden (-ne- noutaneiden, avit-särkeneiden pa'enneiden, tar- nähneiden,pannei- kääntäinefdeni kääntäyneiden ammuttujen kannettujen, ka-vietyjen paettujen, pa'etuiden
nehien 5 .hien) den nnehien hien nehien bien hien hien hiin), alittanet- taneiden, paranta- vinneiden den, arvelleiden, £g' lastettujen

den neideu surreiden, juos- js,
neiden





Anmärkningar tili Tabellen,
innehållande Alimänt Schema för Finska verbers konjugation

Anm. 16. a. Vid de fiuita modernas personal-ändelscr, d. ä. rent
subjektiva person-suftixerna, plägar, isynnerhet i Östra dialekten, vokaleu
e öfvergå tili de solennare och fylligare ä 1. a, af ofvan (Anm. 2) för-
mäld orsak, att korrt e undvikes i slutet af ord. I Tscheremissiskan,
soni, att dömma af dess hväsljud m. m., troligen är bland de ursprung-
ligaste af de med finskan närä beslägtade (Scbytiska eller Tschudiska)
språken, ändas l:sta ocb 2:dra person pluralis städse på ä, icke blott i
alla, både nominala (possessiva) och verbala (subjektiva), suffixerna, hvil-
ka äro nä (l:sta pers.) och dä (2:dra pers.); utan ock sjelfva det fristå-
ende (absoluta, isolerade) pronomen bar mä och tä, i st. för de finska
me och te. Mmä (mma) och ttä (tta) böra derföre anses såsom de
normala verb-suffixerna, ehuru utbildade afmme och tte, iFinskan.— Att, så-
som vid nominernas personal-suffixer mme' och nne\ genom aspiration,
äfven i verbernas suffixer, afhjelpa det för finskan språkvidriga att låta
ord ändas på enkelt e, skulle leda tili brytande af en annan allinän
språklag, nemligen den om konsonant-förmildring, (ty de ifrågavarande
subjektiva verb-suffixerna hafva i 2:dra pers. plur. duhbelt t;) oberäknadt
att aspiration, vid subjektiva suffixer, icke förefinnes, åtminstone ej för
l:sta person, som i Östra munarterna lånar den passiva (3:dje persons)
stiffixen eller, närmare sagdt, det passiva uttrycket, tili (aktivens) raot-
svarande mod.: t. ex. (me) otetdan, tehdä'än, saaddan; otettPin, tehtrin,
saati'in; otettaneen.... otettasi'in, i st. för otamma, saamma, o-
timma o. s. v.; ottanemma,.. . ottaisimma. Vid possessiva (nominala) per-
son-suffixerna deremot både förekommer aspiration i finska tal-språket
(samt betecknas i Lappska skrift-språket tillochmed medelst h; t. ex.
laibamek r= leipämme, vårt bröd) och är dessutom enlig med kousonant-
förmildrings-lagen, emedan, i dessa suffixers 2:dra pers. plur., t öfvergått
tili n (eller, med andra ord sagdt: tili d, som assimilerats af föregåen-
de n), d. ä., af nte uppstått nne'.
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b. Vid tvåstafviga, på a ändade, «er&stammar är att märkä, det
de alltid kunna helt och hållet utelemna stamslutet (a) framför följande i,
ovi föregående stafvelse är lång; t. ex. maisti ( maistoi) af maista; kaati
1. kaasi (anm. 12), jemte kaatoi, af kaata; kasti (kastoi) af kasta.

Anm. 17. a) l:o Såvida hela passivum, äfven det transitiva, i Fin-
skan egentligen är impersonelt, så konstrueras det i första och anclra per-
sonerna alltid, äfvensom i 3:dje person, då personal-pronomen (hän) är
i subjekts stad och ställe, med accusativ eller infinit. casus (i st. för No-
minativ): t. ex. minut (1. minua) viedä''än (vieti'in, mätänien, vietäisiin,
jag föres (fördes, tör föras, skulle föras), man förer (förde . ..) mig;
•meidät (meitä) viedään; sinut viedä'än o. s. v. (jfr anm. 1). 2:o. Vid
negativ konjugation brukas, såsom objektet (jir anm. 14), ock passiva
subjektet blott i Injinitivus casus, jemväl då det lidande föremålet (det
vid passivum subjekt föreställande föremålet för verbets verkan) är be-
stämdt: t. ex. ei tunneta! (sitä) tietä eikä (noita) teitä, man känner icke
(den) vägen ej heller de vägarwa, ehuru detsamma positivt (jakadt) heter:
tunnetaan (se) tie 1. (nuo) tiet, man känner (den) vägen, (de der) vägarne;
ei (tätä) tietä korjata', (denna) vägen lagas icke == man lagar (reparerar)
icke (denna) vägen; minua (icke minut, än mindre minä) ei viedä', jag
föres icke; meitä (sinua, teittiä, häntä, heitä) ei viedä, vi (du ... de) förs
icke; minua ei viety' (vietäne', vietäsi), jag fördes icke (tör ej föras, skulle
ej föras). 3:o. I öfrigt (när hvarken negations-ord ej heller person-
pronomen är förenadt med passivum, men detta är eller förekommer tran-

sitivt, konstrueradt med objekt eller qvasi-subjekt) ställes det passiva
subjektet i Infinitiv cas, endast då det är obestämdt eller partielt; eljest (då
subjektet är bestämdt, totalt ellerkoncentreradt, d. ä. då artikel nyttjas i Sven-
skan och öfriga artikel egande språk) uti nominativ: t. ex. hevoisiamyödään,
hästar säljas (egentl.: det säljes hästar); hevoisia myö'ti'in (mgötäne'en, -tä-
si'in), hästar såldes (tör säljas, skulle säljas); hevoiset myödä'än (nähdä'än),
hästaraa säljas (ses). 4:o. Ock vid intransitiver af aktiv form, när deras
subjekt ej är bestämdt, ställes detta (det såsom subjekt i förening med verbet
ingående nomen) i Infinitiv casus, och verbet sjelft blir opersonligt, d. ä. står i
tredje person sing.: såsom hevoisia näkynee, hästar tora synas (egentl.: det tör
synas hästar); hevoisia tulee, hästar komma (kommer); hevoisia on kawpan y

det finns (1. är) tili salu hästar; vettä löytyi 1. oli (saapuvilla), det fann»
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(till-hands, tillgåug på) vatten; meitä 1. teitä olisi siellä (paljon), vi 1. ni
{eg.: oss, eder) vore der (raånga, i rnängd). Ja, tili och med då ver-
bet är eopula, d. ä. när prädikatet utgöres af nomen (helst dock substan-
tivt), kan, åtiniiistone i singular., konstruktionen med subjektet i Infini-
tiv cas förekomma, utan att dock prädikatet någonsin blir Infinitiv; t. ex.
sinua (sitä) on hölmö, du (den, det) är ett fån (stoll); bruket af obe-
stämdt eller partielt subjekt här tyckes innebära en art förmildring i
tilltalet.

b. Negativa konjugationens Infinit. modi, ej blott Infinit. absol.,
utan ock substantiv. och adjekt. mod. (d. v. s. de så kallade gerundia,
supina ocli particip.), bildas äfven på ett för den finska språk-stammeu
sär-eget sätt. Icke-göra uttryckes nemligen i Finskan ej med det när-
mast motsvarande ei-tehdä', utan medelst: tekemättä olla', underlåta att

göra; likaså nyttjas tekemättä-ollessa i st. för ei-tehdessä, i bemärkelse af:
när man icke görj tekemättä oleva (ollut, olemassa o. s. v.) i st. f. ei-
tekevä (tehnyt, tekemässä...), den icke görande (som icke gjort = ne
.Vfc.iaßLuiii, i att icke göra...); d. ä. i allmänhet medelst hjelp-verbet
ole (är), konstrueradt med absquessiv af supin. Ei-tehdä brukas endast
såsom passiv Indikativ, d. ä. i betydelse af: (det) göres icke; likasom ei-
tehnyt bemärker blott: gjorde icke. Då talesättet: ei tehdessä (tekevä
m. m.), förekommer, är negations-ordet (ei) icke bestämnings-ord tili teh-
dessä (tekevä...), utan tili hufvud-verbet i satsen; t. ex. ei tehdessä har
ej betydelse af: "när man icke gör", utan bemärker: icke när man gör.
Den egenhet, som är en följd af hela negativa konjugationens ide, må
slutligen anmärkas, nemligen att, då förneknings-ordet upprepas i en (af
två eller flera enkla satser bestående eller tili sådana upplöslig) samman-
dragen sats, behörig persons ändelse alltid åtföljer negation; t. ex. en
tahdo' enkä (icke: eikä, neque) taida', jag hvarken viii eller kan (jag viii
icke, ej heller kan jag); en minä etkä sinä tule', emmekä kykene emmekä
"käsin kämmenin" käy (puutu' tartu') semmoiseen työhön kiini, hvarken
jag eller du kommer, ej heller mägta vi med, ej heller gå vi in uppå
(taga vi ihop med) ett sådant arbete "med händer och tänder" (egentl.
med h. och finger-ändar).

Dessutom finnes 2:ne fullständigare perifrastiska eller sammansatta
konjugationer i finskan, den ena med tillhjelp af verbum (substantivum)
olla' (vara), hvilken repraesenterar fulländad handling «ller förfluten tid,



4

och den andra sammansatt med 3:dje person af verbet pitää' (hilla), som
föreställer ofulländad (förestående) handling eller tillkommande tid. Des-
sas böjningar äro följande:

1) Fulländad handling
(med hjelp- verbet olen)

2) Förestående handling.
(med hjelp-verb pitää).verbet olen).

a) Aktivt,

hvarvid brukas par-
tieip. praeterit. (an-
tingen i Nominativ
eller ock) Essiv, bil-
dad ifrän Nominat.
sing., d. ä. pä unna
1. ynnä (egentl. och
fullständigast nunna
1. nynnä; förkortadt
na 1. nä).

b) Passiot,
konstrueradt med
partieip.praeteritnm
passivi i Nominat.
eller Essiv casus af
singularis numerus.
Person åtskiljes ge-
nom Iniinit. casus el-
ler, vid positiv (ja-
kad) konjugation,
äfven medelst accu-
sativ.

a) Aktiot.

Konstrueradt sålun-
daatt subjektet stäl-
les i genitiv, oeh
grundverbet antin-
gen i genitiv eller il-
lativ casus af ver-
bal-adjektivet, som
ändas på mä (ma)

b) Passiot.
Konstrueras med
ändelsen män (man);
vidfogad passiva
stammen. som er-
hälles fran ;Opina-
tiv eller) Partieipi-
um futur, när resp.
ändelser afhändas.
Person uttryekes ge-
nom Accusat. (1. In-
finitiv) casus.

1) Indicativ.
Sing., I pers. minunpitää tekemän, !

jag skall (kommer
att) göra; minun ej
pidä' tekemän, j. sk.
ej göra.

Olen tehnynnä (-hnyt
1. -hnä), jag har
gjort; negativt:
en ole' tehnynnä, j.
har ej gjort.

minut (minua) on teh-
ty (-ynä), j. har
gjorts(blifvitgjord),
man har gjort mig;

• minua ej ole tehty,
j. har ej gjorts.

minut (1. minua)pitää
tehtämän, jag skall
göras; minua ei pi-
dä tehtämän, jag
skall icke göras.

Olet tehnynnä, du har
gjort; et ole' tehnyn-
nä, du har icke
gjort.

2 pers. sinut (sinua) on teh-
ty, du har gjorts.

sinun pitää tekemän,
du skall göra.

sinut (sinua) pitää
tehtämän, du skall
göras.

3 pers. On tehnynnä, (man)
har gjort; ei ole teh-
nynnä, har ej gjort.

hänet (Itään, häntä;
se, sitä; mies etc.)
on tehtyhän.. . har
gjorts; häntä(-neä)
ei ole tehty, h. har
ej gjorts.

hänen pitää tekemän,
hau skall göra.

hänet (hään-, häntä-,
se o. s. v.) pitää
tehtämän, han .. .
skall göras.

Plur., 1 pers Olemme tehnynnä, vi
ha gjort; emme ole
tehnynnä, vi ha ej
gjort.

meidät(meitä) on teh-
ty, vi ha gjorts.

meidän (meiden) pi-
tää tekemän, vi sko-
le göra.

meidät (meitä) pitää
tehtämän, vi skola
göras.

2 pers Oletta tehnynnä, J
hafven gjort;, ette
ole' tehnynnä,! ha'n
ej gjort.

teidät (teitä 1. teittiä)
on tehty, J ha'n

teidänpitää tekemän,
J skolen göra.

teidät (teittiä) pitää'
tehtämän, 1 skolea.

gjorts. göras.
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3 pers. Ovat(te) tehmjnnä, de I heidät (heitä, heittiö), I heidänpitää tekemän.] heidät (heitä) pitää
ha gjort; eivät ole'
tehnynnä, de ha ej
gjort.

on tehty, de ha
gjorts.

de skola göras. tehtämän, de ska
göras.

minut 1. minua (sinut
o. s. v.) piti tehtä-
män, jag (du ...)
skiille göras.

3)Praeteritiv. Olin (olit etc.) teh-
nynnä, jag (du o.
s. v.) hade gjort;
en (et...) ollut teh-
nynnä,]. (du...) ha-
de ej gjort.

minut 1. minua (si-
nut 1. sinua, hänet
etc.) oli tehty; jag
(du, han ...) hade
gjorts.

minun (sinun m. m.)
piti tekemän, jag
(du...) skulle göra;
minun ei pitänyt te-
kemän, j. skulle ej
göra.

3) Opinativ. Olenen [lienen 1. öi-
nen J(olenetetc.) teh-
nynnä, jag (du ...)
tör ha gjort; en o-
lene tehnynnä, j. tör
ej ha gjort.

(minut o. s. v.) ole-
nee (lienee, olnee)
tehty, (jag...) tör
ha gjorts.

(minun, sinun ...)pi-
tänee tekemän, (jag,
du . . .) tör skola
göra.

(minut etc.) pitänee
tehtämän, (jag ...)
tör skola göras.

4) Conditional. Olisin (olisit m. m.)
tehnynnä, jag (du...)
skulle ha gjort.

(minut.. .) olisi teh-
tu > Ö ag---) skulle
ha gjorts.

(minun .. .)pitäisi te-
kemän, (jag . . .)

skulle göra.

(minut.. .) pitäisi teh-
tämän, (jag . . .)
skulle göras.

Anm. 18. Imperativa Formationen med ö (o), i st. för ä (a), plä-
gar benämnas Optativ eller Rogativ, i anseende tili den lindrigare, tili
önskan eller bön sig närmande, befallning densamma innebär. Den före-
kommer dock, vid språkets nuvarande ståndpunkt, endast för 3:dje per-
son fullt utvecklad.

Anm. 19. Ett slags praeteritam (eller, rättare sagdt, perfectum) tili
gerundium (inessiv.) bildas medelst Infinit. casus af particip. praeterit.
(perfect.) paasiv. singular. Syötyä kan således äfven, absolut nyttjadt,
få betydelsen: efter ätandet, efter att ha ätit, sedän man ätit. Samman-
ställd med subjekt, detta ma då bestå af ett sjelfständigt nomen (i
Genitiv) eller af person-suffix, motsvarar denna participiela formation
Grekiskans Genitivi absoluti oeh Latinets Ablativi "consequentiae":
t. ex. (minun) kehoitettuaui bemärker: me hortato, efter det jag uppmun-
trat; koeteltuani me experto, sedän jag försökt; Wettuani = me co-
nato, langettuani =l me lapso, ajoitettuani = me orso; miehen aVettua =.

viro orso, sedän mannen begynt; aVettuamme = nobis orsis, o. s. v.
Utan sjelfständigt (af subjektet i hufvudsatsen oberoende) objekt är så
väl detta (förflutna 1. fulländade handlingens), som det egentliga gerun-
diet i finskaii, att jemföra, med Ryskä gerundierna, åtminstone hvad be-
tydelsen vidkommer: tehtyä, såsom gerundium, är nemligea r=
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iikasom ock tehdessä samt tehden närmast motsvara det ryskä gerundium
praesens: flbJaioiiH 1.

Anm. 20. Gerundium inessiv, d. ä. formationen på essä (essa), äf-
vensom Supina Adessiv och Absquessiv, eller de på mällä (maila) och
mätiä (matta), nyttjas ej blott opersonligt, såsom t. ex. Gerund. instruc-
tiv, utan ock med person-suffix: t. ex. syödessäni, medan jag äter 1. åt;
syömälläni, medelst mitt ätande (genom det att jag äter 1. åt); syömättäni,
utan att jag äter 1. åt; syödessäsi, under det du äter o. s. v. Dessa med
person-suffix förenliga verbal-casus bafva dcrföre i kolumnerna här blif-
vit utmärkta med asterik.

Anm. 21. När vokalen e kommer att stå bredvid en annan vokal,
plägar e, vid vårdslöst uttal, öfvergå tili i: såsom mokia, lakia, särkiä,
sulkia, repiä', antain, tahtoin, i st. för makea, lakea, särkeä . . . tahtoen.
Men såvida härigenom ej blott tvetydigheter, såsom vid hvarje bland an-
förda exempel synes, kunna uppstå, utan jemväl, såsom vid de sednare
exemplen (Gerund. instruct.), konsonant-förmildrings-lagen (anm. 6 och 7)
komme att brytas, så bör detta ovårdade uttal, i skrift åtminstone, icke
följas i alhnänhet. Men, om e sammanstöter med ett annat e, så plä-
gar någotdera alltid förvandlas tili i; t. ex. kätkien och kätkcin, i st. f. kät-
keen. Då det föregående e förbytes, såsom i "kätkien", käskien, kitkien,
uppstår heller intet brott mot konsonant-förmildriags-lagen.

Anm. 22. Tili supiner kan ock räknas den på maisilla (maisilla),
oftast med tillagdt person-suffix, sig ändande verb-formation, hvilken är
att betrakta såsom plural Adessiv tili ett eljest obrukligt diminutiv, af
verbala nominet på mä (ma), samt bemärker: i beråd eller, närmare sagdt,
på väg (på vippen) att göra; t. ex. putoomaisillani olin ( sillasi olit,
etc), jag (du...) var på väg att falla. Denna formation begynner dock
försvinna från språket och ersättas genom vanlig Infinitiv; t. ex. oli
hukkua' (mänehtyä), pudota' (upota', langeta'), lähteä, i st. för oli huk-
kumaisillansa (mänehtymäisillänsä), putoamaisilla (uppoamaisilla, lankea-
maisilla), lähtemäisillä, paene periit, lapsus est, se condidit.

Anm. 23. Efter "verba sensuum et dicendi", d. ä. sådana verber,
som bemärka ett varsnandt (med hvilket sinne som helst) eller sägandt,
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användes participiernas singulära genitiv alltid tili Infinitivus modus:
t. ex. näkyy (näkyi, näkynee, näkyisi), kuioluu 1. tuntuu tekevän (tulevan),
synes (syntes, bör synas, skulle synas), hörs 1. tycks [känns, märks]
göra (komina); näkyy tehne'en (tulne'en), synes ha gjort (kömmit); näkyy
tehtävän (tultavan), synes göras (kommas); näkyy tehdyn, synes ha gjorts;
sanota'an tekevän, säges göra o. s. v. Aro begge verberna (både det
beroende och hufvud-verbet) transitiva (och icke passiva), kan det infi-
nitiva verbet ock få personal-suffix, såframt det har samma person (sub-
jekt) som verbet i hufvudsatsen: t. ex. sanon (sanoin, sanonen, sanoisin)
1. huoma'an tekeväni, jag säger (sade o. s. v.) 1. varseblir mig göra; sa-
nomina tekevämme, vi säga oss göra; sanot tekeväsi, du säger dig göra;
sanotta tekevänne, j sägen eder göra; sanoo 1. sanoovat tekevänsä, (man)
säger 1. de säga sig göra; sanon tehneeni, jag säger mig ha gjort; sano'
tehneesi, säg dig ha gjort o. s. v. Men i händelse det infinita verbet
har särskildt subjekt, oberoende af hufvud-verbets, så står det infini-
ta verbets subjekt städse (antingen det är person-pronomen eller an-
nat pronomen eller nomen) i Genitiven, blott det är bestämdt (och såle-
des uttryckes i Svenskan med artikel): t. ex. Näkee, näki jasanoo minun
(meidän, sinun etc.) tulevan 1. tulle'en, Ngn ser, såg och säger mig (oss,
dig .

. .) komma 1. (ha) kömmit; sanon ja muutki sanoivat sinun (hänen
o. s. v.) tulle'en, jag säger och jemväl andra sade att du (han...) köm-
mit; sanota'an minun olevan 1. olle'en, det säges att jag är 1. värit. Det-
samma gäller äfven för vanlig Infinitivus modus, d. ä. Om ock icke
genit. particip. lånas tili Infinit. modus; såsom synes af följande uttryck:
anna' minun (hänen, meidän, heidän) tulla' eli hakea, låt mig (honom ...)
komma 1. afhemta (ansöka); käski miehien antaa', bad männnn gifva.
Likgiltigt är dessutom om hufvud-verbets subjekt är utsatt eller, såsom
i anförda exempel, blott genom verbets personal-ändelser uttryckes.

År åter subjektet tili ifrågavarande, genom verbum infinitum åter-
gifna, objektiva (1. att-) sats obestämdt, ehuru utsatt, så står det i Infi-
nitiv cas.; t. ex. nä'en hevoisia tulevan, jag ser (att) hästar komma;
ej annorluuda således än hvad i dylikt fall (jfr anm. 17, 4:o) händer vid
de finitiva modi, som då (när deras subjekt är obestämdt) äro fullt im-
personela, d. ä. saknande både person och numerus; t. ex. hevoisia nä-
kyy (tulevan, tulemassa 1. tulossa), hästar synas (komma, i antågande, i
antåg), egentl. det synes (komma ...) hästar.
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Anm. 24. Essivus plur. af particip. praes., i suffixiv ställning, an-
vändes att beteckna: "i begrepp (bestyr) eller i utseende af att göra
(vara)", efter utseendet (efter hvad det ser ut 1. tvekes) görande, d. ä.
låtsande göra. T. ex. kirjoittavinani olin ( vinasi 01it...), jag (du ...)

var såsom skrifvande, såsom jag (du ...) skulle skrifva, "vi vocis", —d. ä.
jag (du...) låtsade tkrifva; tekevinänsä olivat, de låtsade göra, eller, or-
dagrant öfversatt, de voro såsom de görande.

Anm. 25. a) I Finskan plägar ifrån livarje, såväl transitivt som in-
transitivt, grund-verb härledas en det hebraiska Hiphil eller fransyskans
konstruktion af grundverbets Infinitiv med faire (såsom böjligt hjelpverb)
motsvarande verb-formation, känd under namn af faktiv form: T. ex. syöt-
tää, beta, mata, d. ä. låta äta; uittaa, låta simma; upottaa, sanka, låta
sjunka; hukuttaa, dränka, förstöra, låta drunkna 1. förgåsj menettää 1.
mänettää, förfara 1. förslösa, låta gå; kadottaa, förlora, låta försvinna;
langettaa och pudottaa, fälla, låta falla; kudottaa, låta väfva; karsittaa, låta
qvista; kitkettää, 1. rensa; af ursprungliga verb-stammarna syö (infinit.
syödä'), ui (infin. uida'), uppoa (sammandr. uppoo, inf. itpota'~), hukku,
mene 1. mäne, katoa (sdr. katoo), lankea (lankee), puto(a), kuto, karsi,
kitke. - Som dock faktiva formens verber böjas likasom öfriga vanliga
verber, behöfva de icke särskild böjnings-kolumn. Om deras bildning är
att märkä, att stammen (för dem) fås genom tillsats ttä (tta) tili grund-
verbets stam. Härvid behöfver blott ennras, då grundverbets stam är
mer än tvåstafvig, l:o att, vid härledning från de på e med föregående
liquida sig ändande stammar, sagde slut-vokal försvinner, hvarigenom
det faktiva härlednings-tillägget kommer att förenkla sitt f, emedan en
stafvelse i midten af eller inne i ordet ej får slutas med flera konsonan-
ter (jfr. anm. 11): t. ex. paranta, alenta, ylentä, enentä, palelta, aipara-
ne, alene, ylene, enene, palele; 2:o att, vid härledning från verber på
se 1. tä (ta), slutvokalen plägar öfvergå tili y 1. u (särdeles vid bildande
af dubbla faktiver, vid hvilka eljest, genom upprepande af flera ä (\. a),
en välljudet störande tautotoni uppkomme) —: t. ex. helisyttää (transi-
tivt), laga att klinga, af helise; kannatuttaa, låta ngn. bära, af grundver-
bet kantaa, hvars enkla faktivs stam är kannatta; käsketyttää, dubbelt
faktiv af käske, och att 3:o, då härledningen sker från verber på ä
(a) med föregående vokal, detta ä (a) vanligen utstötes, såsom i de
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ifrån hävi(ä), häpe(ä), uppo(a) m. fl. (se ofvan) utbildade hävittää, hä-
vettää, upottaa...—, undantagande, då den vokal, som föregår ifrågava-
raude binde-vokal (ä, a), äfven är ä (a), i hvilket fall bindevokalen, li-
kasom vid de i 2;dra momentet afhandlade verber, blir u (y): t. ex. hak-
kauttaa hakattaa, låta hngga; epäyttää, låta inhibera 1. återkalla; le-
päyttää, låta hvila; af hakkaa, epä'ä, lepää. Oftast händer dock
att det i nästanförda punkt omordade w 1. y sammansmälter med föregå-
ende ä (a), bildande sålunda uu: hakkuuttaa, epuuttaa, lepuuttaa. Att e-
päyttää och lepäyttää ej bli epyyttää, lepyyttää, är en naturlig följd der-
af att « 1. y efter en i samma stafvelse föregående vokal uttalas och allt-
så äfven egentligen är v, som är närmare beslägtadt med « än med y.
Den modifikation i na gällande skrifsätt för Finskan vore derföre jeinväl
härvidlag önsklig, att u (y) efter vokal i samma stafvelse betecknades
med v ett bokstafstecken, som i fordna Romerska orthografin var ge-
mensamt för w och v; jfr. ofvan käy (käv), kävi, kävele o. s. v.

b) Äfvenledes kan ifrån fierstafviga verber, som icke ändas på e
eller i, i allmänhet, samt de faktiva, nu afhandlade, i synnerhet, derive-
ras en frequentativ formation, hvars stam ändas på ele. Denna verbala
bildnings-form afviker ej heller ifrån det vanliga böjnings-sättet för ver-
ber. Hvad dess utbildning ur grund-verbet vidkommer, så fås den utan
midantag genom att slut- eller binde-vokalen i grundverbets stam för-
vandlas tili ele; t. ex. kastele, koettele, pistele, sanele, puhele, kysele, vas-
taele, putoele, repeele (repeile, se anm. 21,) och halkeele (—keile), af stam-
marne kasta, koetta, pistä, sano, puhu, kysy, vastaa, repeä (repee)
halkea; således lika enkelt som absquessiva adjektiver bildas ifiån
motsvarande substantivs absquessivus casus, genom utbyte af slut-voka-
len a (ä) tili oma (öma) eller, i absolut nominat. singul., oin (öin) 1. on
(ön): t. ex. onnettoma, nominat. absol, onnetoin (—ton), af onnetta, cas.
absquess- tili onne (nominat. absol. onni); nimettämä, nimetöin, af nimet-
tä; äidittömä, af äidittä; isättömä af isättä. Verber på e åter bilda
frequentativus genom tillägg af ksi;] t. ex. oleksi, kul'eksi, af ole, kulke
(stam; imperativi 2:dra pers. sing.: kuVe). Af "oleksi" har dock yttermera
ett vanligt freqventativ utbildat sig: oleksele eller, medelst omkastning
(metathesis, hysteron proteron), oleskele; hvarutom såväl oleksi som kuleksi
utgrenat sig tili förlängda, från de i Tschudiskan vanliga inchoativerna
(på skende) härledbara, frequentativer: oleksentele 1. oleskentele, kulpksen-

2
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tele 1. -skentele. Likaså böra kuuntele I. kuultele (kuule-ele), lyssna, sanit

tutkistele, undersöka 1. forska, måhända anses såsom förlängda upprep-
ningsformer tili kuule och tutki.

c) Verbala nominerna på mä (ma) samt -miu (Nominat. absol. -minen)
ocli -mykse 1. mukse (nominat. absol. -mys, -mus), -af hvilka de på mä !•

ma beteckna någon (redan färdig) produkt eller den fullbordade verksam-
heten, de på mise deremot sjelfva producerandet, proceduren eller pro-
gressen, d. ä. Den ofulländade och ännu fortgående verksamheten, samt
de på mykse (mukse), likasom de svenska verb-substantiverna på ing, an-
tyda så väl produkter som producerandet, erhållas genom omedelbart
tillägg af sagda härlednings-ändelser tili verbets stam: t. ex. teke-må,
tekeminen ( mise); hakema, hakeminen; vestämä, lupaama, kuorima,
käärimä, keräämä; vestäminen ....kerääminen, luottaminen; luottamus
( mukse), kärsimys ( mykse), katumus, kysymys, hakemus, kokemus.

Äro verbstammarne öfver två stafvelser långa eller hafva de dubbel
vokal i 2:dra stafvelsen, så plägar, vid näst anförda formation eller den
på mykse (mukse), i allmänhet m jemte verbstammens slut- eller binde-
vokal bortlemnas, så att af t. ex. verbstammarna vasta'a, lupa'a, huokaa,
keträä (kehrää), kokoa (kokoo), tunnusta, puolusta, palvele, viljele, opetta,
kadotta, hämmentä, vähentä, parenta, uppkomma verb. substantiver: vas-
taus Cstam: vastaukse), lupaus, huokaus, keträys, kokous tunnustus.... vil-
jelys, opetus, kadotus, hämmennys ( endys), vähennys,parannus. Verber
på e, åtminstone frequentativerna på ele, göra dock härifrån undantag; t.
ex. koettelemus, tutkisielemus, ekuru dock de trestafviga stammarna
pläga utelemna sitt finala e, men icke härlednings-tilläggets m, samt bil-
da sålunda katselmus, kyselmys, i st. för katselemus, kyselemys; hvil-
ket alit troligen sker på det att tonvigten måtte komma att hvila på det
nominala härlednings-tillägget (m)us 1. (m)ys. Af lankea, sdr. lankee,
bildas ock lankemus 1. lankeemus, ej lankeamus, än mindre lankeus.

Vid abstrakta, från adjektiver kärledda, substantiver på ua 1. ys,
hvilka i den oförkortade stammen hafve -yte, -ute, och, i genitiv. abso-
tus, -yden (uden), märkes åter tydlig skilnad mellan dem, som deriveras
från adjektiv-stammar på vokal med föregående konsonant, och dem hvil-
ka hafva sitt ursprung från sådana (adjektiva) stammar, der vokal eller
aspiration föregår slut-vokalen. De förra (der konsonant föregår adjek-
tiva stamslutets vokal) bibehålla vid derivation stamslut-vokalen eller, i-
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fall den ej är o, låta densamma assimileras af följande vokal (härled-
nings-tilläggets initial: y, m); t. ex. huonous, ujous, pahuus (i st. för pa-
haus), vanhuus (pro vanhaus), kavaluus (-laus), onnettomuus (-maus), älyt-
tömyys (~mäys), nuoruus (-reus), viheriäisyys (-seys), eripuraisuus; Men
den sednare afdelningen (der adjektivstammen har vokal före slut-vokalen)
utelemnar slut-vokalen helt och kållet, såsom vapaus (ej vapauus, än mindre
vapaaus),korkeus(hvarken korkeuus ej heller korkeaus\.-eeus),viekkausQi] viek-
kauus),pehmeys (ej pehmeyys), rakkaus, kirkkaus, valkeus, vireys, ahneus, rait-
tius, —af stammarne vapaa, korkea 1. korkee, viekka'a ...vireä (-ree), ahne'e,
raitti'i. De abstrakta substantiverna skilja sig således, lika mycket
tili heståndsdelarnes sammanfogning, som tili deras beskaffenhet och be-
tydelse, ifrån de i absoluta Neminativen stundom lika ändade verb-sub-
stantiverna, hvilkas sätt att sammansmälta grundordet med härlednings-
tillägget är, såsom ofvan ådagalades, beroende af tonvigten och med
hvilka de nu berörda (från adjektiver härledda) substantiver, ehuru i somt
enahanda, icke böra förvexlas eller komma under samma kategori.

d) Verbala substantiverna på jä (ja), som beteckna göraren (verk-
ställaren, produceraren) och alltså motsvara de svenska på are, foga sitt
härledningstillägg omedelbart tili verbets stam, såframt denna icke ändas
på e, i hvilken händelse sagda e med det följande j hopsmälter tili
(vokalen) i; t. ex. antaja, ottaja, työntäjä, lykkääjä, vastaaja, vetäjä,
kyntäjä, lämmittäjä, kääntäjä, epä'äjä, leipoja, repijä, kuorija, särkijä
(i st. för särkejä), kätkiä (pro kätkejä), itkiä (itkejä), käveliä (-lejä), ar-
velia. De bildas således alldeles analogt med patronymika (maskulina
familje-namn), gentilia (folkslags-namn), diminutiver och adjektiver på ise
(Nominat. absol. -inen 1. is-), såsom palainen (genit. palaisen), iloinen, pu-
nainen, sininen, Valkoinen, Vanhainen, Lappalainen, Venäläinen, Koske-
lainen, Koskinen (ej Koskeinen, se anm. 10), Kilpeläinen, Kilpinen. Vid
nästanförda derivation iakttages blott att dubbel vokal framför i plägar
förenklas (jfr anm. 5); t. ex. Mättäinen (pro mättä'äinen), Turpeinen
(= turpe'einen), samt att i cfter (ursprungligen) enkelt i vanligen bort-
faller, såsom Lampinen i st. för Lampiinen (anm. 11 e). '

E är således den ostadigaste bland vokaler; o och de öfriga dunkla
vokalerna (w, y, ö) de stadigasie, så säilän de än förekomma. Enkelt e
försvinner nemligen, såväl i härledning som böjning, före j (i), ja
tillochmed framföre my 1. mu (se ofvan c); oberäknadt hvad som händer
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stammar på e med föregående liquida (se tabell-kolumnerna) framför vokal,
nemligen framför det intinitiva böjningstillägget ä 1. a (hos verber ä' 1. a')
äfvensom framför genit. plur. utan plural-tecknet (j, i) hviiket alit icke
iuträffar för andra vokaler än den flyktiga lingualen (e). ■— O, ö, u och
y deremot bibehållas alltid före böjnings-ändelse, jemväl då denna be-
gynner med j (i), som eljest kan sägas åtnjuta ett slags privilegiurn (ute-
slutande rätt) att, särdeles vid flexion, förändra föregående (stamslut-)
vokal. Afven framför superlativa (adjektiv-gradens) * qvarstår dunkel
vokal; t. ex. hienoin (genit. hienoimman), paksuin, äksyin, emot bvad
förhållandet är med de icke dunkla vokalerna, såsom synes af superla-
tiverna köyhin, vanhin, mustin, vikkelin, sukkelin, terävin, iloisin, tuorekin,
rakkoiin, kärkkä'in, älykkä'in, bildade ur positiv-stammarna köyhä, vanha,
musta, vikkelä ...iloise, tuore'e, rakka'a, kärkkä'ä, älykk'ä'ä. Endast
framför e (i frequentatiy härlednings-ändelse) afgår ock o och u (y): t.
ex. latele (af grundverbets stam lato), "'sanele , puhele, kysele" (se ofvan b).

Ifrån verba frequentativa på ele och (efter e) ksi är att skilja
l:o de verba på o samt (efter vek vokal och o) e, — såsom katko, tempo,
nyki, ryki, hoki och potki, hvilka kunna kallas extensiva i jemförelse med
de från samma rot utgående iwtensiva katkaise, tempaise, nykäise... pot-
kaise; äfvensom 2:o de durativa, mest af onomato-poStiskt ursprung
varande, pä aja 1. äjä, hvilka icke blott ha motsvarande intensiv, ett slags
kraft och eftertryck antydande, engångsform på ise (ej aise 1. äise), utan
ock de fieste derjemte rent momentan sadan, på htä (hta), d. ä. alldeles
analog med säikähtä (af säikky), liikahta (af Uikku), luiskahta m. m.,
såsom synes af följande uppställning:

Heläjä, helise, helähtä,
Kolaja, kolise, kolahta,
Pamaja, pamise, pamahta,
Rähäjä, rähise, rähähtä,

Suliaja, suhise, suhahta,
Tåräjä, tärise, tärähtä,
V apaja, vapise, vavahta,

A.nm. 26. Hvad härlednings-tilläggens ursprung heträffar, såärmöj-
ligt och troligt, ej mindre ur fonetiska än logiska grunder, att det fre-
quentativa tillägget ele (infinit. elia 1 1. elia') uppkommit af ole (infinit.
olla\ vara', och det faktiva -ttä (infin. ttäa 1) 1. tta åter af anta (in-
fin. antaa 1

, gifva, låta), således t, ex-, syöttää, låta-äta), juottaa (vatt-
ua, låta-dricka, ge-dricka), te'ettää (låta göra), kasvattaa, laitattaa, le-



13

■eittää, lämmittää, parantaa, vähentää, enentää, ylentää, laajentaa, af
syö (1. syödä, äta) antaa, juo-antaa, teke-antaa (tehdä' antaa), kasva-
antaa, laitta-antaa, leviä (-itä) antaa, lämpiä (-mmitä') antaa, parane-
antaa o. s. v. Det passiva tää (ttää, ettää) 1. taa deremot tyckes
uppkommit af ottaa (einottaga), likasom det komparativa mpä (empä) 1.
mpa, Nominat. -mpi, af det intensiva ompa (on-pa) 1. ompi, samt
absquessiva adjektivernas ömä (oma) af adjektivet oma, egen, e<*et.
Vidare bildas de reflexiva verbernas karakters-tecken påtagligen af itse
(sjelf); äfvensom superlativens i påminner om enahanda ursprung, helst
Romerskans nota superlativi (issim) kan härledas från ipse (= itse i fin-
skan), genom labialernas förvexling och omkastning, samt ryskän
bildar superlativ medelst omskrifning eller sammansättning med böjliga
adjektivet cawbiH (-Maa, sioe), som ock betyder: sjelf. Dessa härledningar
äro icke omöjligare än den allmänt antagna derivation af qvinliga familje-
namnens karakteristiska kännemärke, tär (stam: -ttäre) 1. tar, ifrån tytär
(tyttäre), sålunda att Louhettare vore sammandraget af Louhe(n) tyttäre,
Lemmetär åter af Lempe (Lemmen) tyttäre, Kilvettäre af Kilpe (-lven)
tyttäre, och Turpeettare vore = Turpee (n) tyttäre.




