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Esipuhe.

V. 1891 ilmestyneessä kirjasessani «Nykyaikuisen
kielentutkimuksen periaatteista" tein muutamia muistutuksia
sitä kieliopillisten asiain käsittelyä vastaan, jota koulukieli-
oppiimme noudattavat. Kun sitten v:sta 1893 suomen kielen
tieteellinen opetus yliopistossa on ollut etupäässä minun vas-
tattavanani, olen kokenut kuulijoilleni vastaisille suomen
kielen opettajille • antaa kielenelämästä käsitystä, joka
suuressa määrässä eriää siitä, jota koulukielioppimme edus-
tavat. Useat oppilaani ovat tämän johdosta tehneet sen
muistutuksen, että tämä yliopistollinen opetus asettaa heidät
sangen vaikeaan asemaan: he eivät enää hyvällä omalla-
tunnolla voi opettaa koulukieliopin mukaan, mutta oppikirja
taas sitoo heidän toimintavapautensa, varsinkin kun ei ole
järjestelmällisesti osotettu, miltä toisille perusteille rakennettu
koulukielioppi näyttäisi. Tämä seikka on lukijan edessä
olevan kirjan ilmestymisen syynä, ja lähinnä sen ilmesty-
misen tällä kertaa aiheuttivat tämän kesän suomalaiset
lomakurssit, joilla aion käsitellä kielentutkimuksen ja kielen-
opetuksen keskinäistä suhdetta.

Tässä en saata ryhtyä seikkaperäisesti arvostelemaan
koulukielioppimme järjestelmää. Pääasiallisimmat muistu-
tukseni sitä vastaan ovat, että siinä nykyiskielen esittelevä
eli deskriptiivinen kielioppi on sekoitettu historialliseen; että
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sen quasi-historiallinen esitystapa antaa kielihistoriasta
jota sen muuten oikeastaan ei ole tarkoitus esittää - vääriä
ja vastaisten opintojen kehitykselle vahingollisia käsityksiä;,
että sen käsitys äänteenmuutoksista, taivutuksesta, johdosta,,
vartalosta ja päätteestä on liiaksi koneellinen ja konstruk-
tiivinen eikä pidä yhtä kielitieteen nykyisen kannan kanssa;
että se monesti suomen kieleen sovittaa muiden kielten
kieliopista lainattuja kategorioja ja kaavoja, uskaltamatta,
käsitellä äidinkieltämme sen oman luonteen vaatimusten
mukaisesti, ja vihdoin että koko koulukieliopin järjestelmä
monessa suhteessa on epäjohdonmukainen.

Jos nämä muistutukset onkin helppo tehdä, ei ole
suinkaan yhtä helppo mainittuja virheitä karttaa; päinvastoin
on koulukieliopin kirjoittaminen meidän aikoinamme, jolloin
koko kieliopin järjestelmä on keskustelun alaisena, hyvin
rohkea yritys. Kun nyt yllämainituista syistä kuitenkin
päätin rohjeta tehdä tämmöisen yrityksen, tiesin hyvin että
oli mahdotonta edes koettaa toteuttaa kaikkia parannustoi-
veita, vaan että oli tyytyminen ainoastaan välttämättömimpien
epäkohtien poistamiseen. Ne periaatteet, joita noudatin ja.
joita toisessa tilaisuudessa aion laajemmalti esittää, ovat ly-
hyesti seuraavat.

Järjestelmällisessä suhteessa päätin liittyä siihen
järjestelmään, jota meillä kielenopetuksessa yleisesti nouda-
tetaan, koska poikkeukset tässä suhteessa olisivat vaikeut-
taneet kirjan käyttämistä oppikirjana. Niin paljon kuin
mahdollista olen koettanut n. s. kielioppikomitean yleisiin
ehdotuksiin liittyä.

Esitystavan puolesta olen silmällä pitänyt, että sääntö-
jenmuodostelussa tyydytään tosiasioiden esittämiseen nykyis-
kielen kannalta, eikä pyritä antamaan kielihistoriallista esi-
tystä, joka on tämän kirjan tarkoituksen ulkopuolella. Siitä
syystä ei puhuta yleensä äänteenmuutoksista muissa
kuin niissä tapauksissa, missä kirjakielessä rinnan käytetään
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eri kehityskannalla olevia muotoja, vaan ainoasi! äänne-
vaihteluista; vain silloin-tällöin, kun se on saattanut ta-
pahtua yleistä periaatetta häiritsemättä, on pieniä kieli-
historiallisia viittauksia annettu (ilmiöiden ryhmittämisessä,
eri muistutuksissa). Siitä syystä on myös oppi vartalosta
ollut entisestään muodosteltava. Historialliselle pohjalle perus-
tuvia vartaloita on tässä tietysti ollut mahdoton ottaa puheeksi.
Koska kuitenkin on välttämätöntä puhua päätteistä ja koska
epäilemättä vartalon ja päätteen erottamisella kokonaan
nykyiskielen kannalta on psykologinen perustus, olen kunkin
sanamuodon vartaloksi aivan yksinkertaisesti nimittänyt sen
osan sanan äänneainesta, joka jääpi jäljelle, kun pääte on
erotettu.

Ainesten puolesta ei ole‘ollut tarkoituksenani tarjota
olennaisesti uutta sen lisäksi, mitä tähänastiset koulukieli-
oppimme sisältävät, vaan pikemmin valikoida siitä tarpeelli-
simmat osat. Kieltämättä tämä kirja sisältää kuitenkin sem-
moista, joka suomenkieliselle koululle ei ole tarpeellista, mutta
joka on tähän otettu osittain muunkielisten suomea opiske-
levien varalle, osittain sen vuoksi, että kirjaa on aiottu
käyttää yliopistollisten luentojen pohjana. Nämä kappaleet
ovat petitillä painetut, ja ne jokainen arvostelukykyinen
opettaja helposti osaa erottaa pois.

Euno-oppia ei tähän ole otettu, koska se ei varsinai-
sesti kuulu kielioppiin, vaan opitaan paraiten yhteydessä
jonkinlaisen alkeisestetiikan kanssa semmoisesta teoksesta
kuin on esim. Godenhjelmin „Lyhyt runous-oppi“, jommoinen
olisi kaikissa kouluissa luettava.

Suotava olisi että koulukielioppi ylemmällä asteella
täydennettäisiin jonkinmoisella katsauksella yleisen kieli-
tieteen ja kielihistorian aikoihin, jotka aineet antavat eläh-
dyttävää tuulahdusta deskriptiiviseen kielioppiin; sitä varten
olisi kuitenkin erityinen pieni oppikirja tarpeen.
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Kirjasen! hyväksi olen tietysti koettanut käyttää edel-
täjieni teoksia ja tutkimuksia (mainitsen erittäin Jänneksen 1

ja Sjörosin koulukieliopit sekä Ahlqvistin „Suomen kielen
rakennuksen"), lausuen heille täyden tunnustukseni kaikesta
mitä heiltä olen saanut. Ulkomaalaisesta kieliopillisesta kir-
jallisuudesta, jota niinikään olen silmällä pitänyt, mainittakoon
tässä ainoastaan E. Schwartzin ja A. Noreenin »Svensk
språklära" (1 vihko, Tukholmassa 1881).

Dosentti Yrjö Wichmannille pyydän saada lausua su-
limmat kiitokset hänen korjausluvussa sekä muuten anta-
mastaan avustuksesta.

Kaikista muistutuksista, joita joko julkisesti tai yksi-
tyisesti tehdään, olen suuresti kiitollinen.

Helsingissä elokuun alussa 1898.
Tekijä.

1 Suhteestani niihin lukuihin Jänneksen kielioppia, jotka
koskevat substantiivien johtoa ja nominien yhdistystä ks. Arvid
Grenetz, Suomen kielen äänne- ja muoto-oppi, Helsingissä 1881,
Jälkilause.



Merkkien selitys.

< )> merkit osottavat, että toinen niistä muodoista tai äänteistä,
jotka ovat molemmin puolin näitä merkkejä, on syntynyt
toisesta; aukeaman puolinen on aikaisempi, kärjen puo-
linen myöhäisempi muoto.

kahden muodon tai äänteen välillä osottaa niiden esiintyvän
toistensa rinnalla.

0 (= nolla) merkitsee, ettei asianomaisessa tapauksessa ole mitään
äännettä (= kato, jota sanaa tässä kirjassa ei käytetä
katoamisen, vaan 0:n merkityksessä).

❖ muodon edessä osottaa, ettei se esiinny.



Johdatus.

Kielellä tarkoitetaan niitä kuuluvia merkkejä, joita
käytetään inhimillisten ajatusten ja mielikuvani ilmoitta-
miseksi.

Suomen kieli on se kieli, jota suomalaiset käyttä-
vät ilmoittaessansa ajatuksiaan toisillensa.

Suomen kieltä puhutaan paitsi suurimmassa osassa
Suomen suuriruhtinaskuntaa myös Venäjällä suuressa
osassa Inkerinmaata; suomea puhuvia siirtokuntia on
Ruotsin pohjois- jakeskiosissa, pohjoisessa osassa Norjaa,
Venäjän Lapissa sekä Pohjois-Amerikassa.

Suomen kieltä on useampia eri muotoja eli mur-
teita. Yhtä näistä, Turun seutujen murretta, alkoi
piispa Mikael Aq-eicola 1540-luvulla kirjallisesti merkitä,
samalla kuitenkin lainaten aineksia muistakin murteista.
Näin on uudempina aikoina yhä runsaammassa määrässä
tapahtunut, ja täten on suomalaisessa kirjallisuudessa
käytetty kieli, samalla seuraten puhekielessä tapahtuneita
muutoksia, kuluneiden puolenneljättä sadan vuoden ku-
luessa tuntuvasti muuttunut.

Kirkon, koulun ja kirjallisuuden välityksellä on
kirjallisuudessa käytetty kielimuoto levinnyt yhä laajem-
malle, joten kirjakielestä on syntynyt todellinen yleis-
kieli, joka on sivistyneiden puhekielenä ja jota kaik-
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kialla maassa ilman suurempaa vaikeutta ymmärretään.
Tämän vastakohtana sanotaan muita suomen kielen eri
muotoja, joita käytetään suhteellisesti ahtaalla alalla,
kansanmurteiksi.

Yleiskieli on eri henkilöillä jossakin määrin erilainen, sisäl-
täen osittain paikkakunnallisia, osittain yksilöllisiä vivahduksia.

Suomen kieltä on tietysti puhuttu paljoa ennen kuin suo-
men kirjakieli syntyi, ja se on vuosisatojen kuluessa kehittynyt
ja muodostunut vanhemmista kielimuodoista. Suomen kieli on
lähinnä vanhemman kielimuodon jatkona, jota nimitetään alku-
eli yhteissuomeksi. Alkusuomesta ovat useiden vuosisatojen
kuluessa tapahtuneen muuttumisen kautta muodostuneet seuraa-
vat kielet, joita nimitetään suomalaisiksi eli länsisuoma-
laisiksi kieliksi: 1) suomi, 2) karjala, 3) vepsä; 4) vatja,
5) viro, 6) liivi.

Alkusuomi taas on vielä paljoa vanhemman kielen, suo-
xualais-ugrilaisen alkukielen jatkona. Tästä kielestä
polveutuvat seuraavat kielet, joita sanotaan suomalais-ugri-
laisiksi kieliksi; 1) suomalaiset kielet; 2) lapin kieli; 3)
mordvan kieli (ersa- ja moksha-murre); 4) tsheremissin
kieli; 5) votjakin kieli, sekä sen läheinen sukulainen 6) syr-
jänin kieli; 7) vogulin kieli; 8) ostjakin kieli ja 9) unkarin
kieli.

Kielioppi on kielen rakennuksen esitys. Suomen
kielioppi sanan laajimmassa merkityksessä on kaikkien
suomen kielen eri kielimuotojen (murteiden) esitys. Ah-
taammassa merkityksessä tarkoitetaan suomen kieliopilla
suomen kirjakielen ja sen kanssa olennaisesti yhtäpitävän
suomen yleiskielen rakennuksen esitystä, ja sillä tavoin
se käsitetään tässäkin kirjassa.

Tässä kirjassa esitetään nykyistä suomen kieltä. Suo-
men kielen kehitystä vanhemmista ajoista uudempiin esittää
suomen kielen historia.

Kieliopissa on kolme osaa:
Äänneoppi, joka esittää kielen äänteitä ja niiden

merkitsemistä.
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Sanaoppi, joka esittää sanojen eri lajeja jamuotoja.
Lauseoppi, joka esittää sanojen järjestymistä lau-

seiksi.
Toisella tavalla kielioppi jaetaan äänneoppiin, muoto-

oppiin ja merkitysoppiin. Yleisimmin käytetyssä kieliopin
järjestelmässä on merkitysoppi pääasiassa, yhdistettynä lause-
oppiin; ainoastaan pientä merkitysopin osaa on esitetty sana-

opissa (jota tavallisesti on nimitetty muoto-opiksi).
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Äänneoppi.

. Kielen äänteet ja niiden merkitseminen.

1 §. Äänteiksi sanotaan puhutun kielen yksinker-
taisimpia osia. Kirjoituksessa äänteitä merkitään mer-
keillä, joitä sanotaan kirjaimiksi.

Suomen kielessä erotetaan 22 äännettä:

a, jonka merkkinä on a, aa, esim. ala, saalis, laulaa.
d, ~ ~ „ d, ~ vedessä.
e, „ ~ „ e, ee, „ etu, merta, nukke,

tulee, etsiä, menee.
h, „ „ ~ h, ‘

„ haamu, paha, ahkera.
i, ..

~ ~%, %%, ~ into, silta, viitta, siltä.
riihi . etsii, aika,reikä.

j,
~ ~ ~ j, „ jalka, paja.

k, ~ ~ ~ k, kk, kuka, kukka.
l, „ ~ ~ l, 11, ~ lehti, ala, valta, alla,

kyynel.
m, „ ~ ~ m, mm, „ meri, lumi, ampuu,

lammas.
n, -

„ n, nn, „ nimi, sana, antaa,
linna, ahven

tj, „ : ~ ~ n, ng, ~ lanka (s. o. larjka),
langalla (s. o. laij-
ijalla), kuningas (s.
o. kunitjrjas).
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i

o, jonka merkkinä, on o, 00, esim. oma, moni, talo, sa-
noo.

P, „ „ » P, m » apaja, pappi.
r, „ „ „ r, rr, „ rakas, arka, vara,

varras, tytär.
s, ~ ~ ~ s, ss, „ susi, kissa, varis.
t, „ ~ „t, tt, „ tuki, ottaa, kalat.
u, „ „ „ u, uu, „ ulos, tuli, uuma, tuuli,

aamu, puhuu, auki.
v, „ ~ „ v, „ vitsa, lava.

,? 2/, W, » *s'*, /«/*%, tyyni,
äyräs.

ä, „ „ „ å, ää, „ äZä väsyä, ääni, pää,
elää.

ö, „ „. „ ö, öö, „ öljy, kylvö, kylvöön.

n. s. aspiratsioni eli loppuhenkonen, jonka merk-
kinä kieliopillisissa teoksissa on 5

,
mutta joka yleisessä

kirjoituksessa jätetään merkitsemättä, esim. tule (kirjoi-
tetaan: tule), anna? olla (kirj. anna olla).

1 muist. Äännä sivistyneen puhekielen sekä oman
kotimurteesi mukaan sanat: suden, aidalla, saada!, vedessä!

Suomen d nykyisessä sivistyneessä ,puhekielessä on sama
äänne kuin Suomen ruotsissa ja melkein sama kuin muiden kiel-
ten d. Tämä äänne on kansanmurteille vieras. Missä murteissa,
missä vielä vastaavissa tapauksissa on oma erikoinenäänne, on tällä
sijalla „heikko“ r merk. d). Muualla on samalla-sijalla r, l (länti-
sissä murteissa)- taikka j, v, h tai ei mitään (itäisissä murteissa).

2 muist. Äännä seuraavat lauseet: Kuule ! Älä tule !

Anna! olla"! Antaa olla! En voi' antaa' olla!! Tule3

tänne! Maksa pois! Astii sisään! Mene1 matkaasi!
N. s. aspiratsionia eli loppuhenkosta tavataan itsenäisenä

sanan loppuäänteenä sangen harvoin (yleensä vain seuraavan
sanan alkaessa vokaalilla tai myös lauseen lopussa, esim. anna’
olla’). Tavallisimmin n. s. aspiratsionin sijalla on seuraavan
sanan alkuäänne (alkukonsonantti, esim. tule’ tänne=tuleltanne).
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3 muist. Lainasanoissa esiintyvät vielä seuraavat äänteet:
b, jonka merkkinä on b, bb, esim. briljantti, subjekti,-tuubi, rabbi,
h » » » f, If,

~ fasadi, efori, suffiksi.
9’ » » „ g, gg, „ graniitti, traagillinen, suggestioni.
s> » » n sfe, ssä,

„ sheriffi, tshuvasshi.

4 muist. Niissä vieraissa sanoissa, joita suomessa käyte-
tään sitaatteina vieraista kielistä, esiintyy useita suomen kielelle
outoja äänteitä.

Näistä äänteistä mainittakoon:
s (= ven. s), jonka merkkinä käytetään z (tai myös s), esim. Zui-

der-Zee, Perna (Bensa).
i(= ven. at), „ zh (myös sh), esim. Vo-

ronezh (Voronesh).
x (=ven. x), „

y(= uuskr.) „

S » »

„

' kh, esim. Khiva.
„ gh, esim. Osman Ghazi.
„ th, esim. Kynthos.

'‘dh, esim. dhiimarkhos
(uuskr. sana, merk. por-
mestari).

2 §. Näistä äänteistä ovat
1. Vokaaleja (ääntiöitä), joista kukin yksinäänkin

saattaa muodostaa tavun, seuraavat 8: a, e, i, o, u,
y, ä, ö.

2. Konsonantteja (kerabkeita), jotka vain yh-
dessä vokaalien kanssa muodostavat tavuja, seuraavat:
d, h, j, Te, l, m, n, p, r, s, t, v sekä g ja n. s. aspi-
ratsioni.

Laina- ja muissa vieraissa sanoissa esiintyviä konsonantteja
ovat vielä yllämainitut b, f, g, s sekä myös z, i, %, y, U, tf.

3 §. Äänteet jakautuvat katsoen siihen, onko niissä
mukana n. s. puheääntä vai eikö:

1. Puheäänellisiin, joihinkuuluvat kaikki vokaalit
sekä konsonanteista d, j, l, m, n, r, v sekä rj, (b, g, z, s, y, å).

2. Puheäänettömiin: h, k, p, s, t, (f, s, x , o-) sekä k
Puheääni on kurkunpäässä syntyvä sointi (=musikaali-

nen ääni); se syntyy yleensä siten, että keuhkoista tuleva ilma-
virta panee kurkunpäässä sijaitsevat äänijänteet väräjämään.

I
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4§. Ääntämistavan mukaan jakaantuvat äänteet:
1. Umpiäänteihin (klusiileihin 1. eksplosii-

veihin): p, t, k, \ (b), d, {g).
Umpiäänteitä äännettäessä on ilmavirta ääntimien sulun

vuoksi jonkun aikaa katkaistuna.
2. Rakoäänteihin (frikatiiveihin): (f), (aj, s, (S),

(x), h, O; v, W. («). (*). hj, O)-
Eakoäänteitä äännettäessä ovat ääntimet niin lähellä toi-

siaan, että niiden välillä on pieni rako, jonka reunoihin ilmavirta
hankautuu.

3. Täryäänteihin (tremulantteihin): r, (S).
Täryäänteitä- äännettäessä ääntimien välinen rako on vadh-

televainen muodoltaan ääntimien väräjämisen vuoksi (rako vaih-
telee umpiaseman tai suurempi rako pienemmän raon kanssa).

4. Aukkoäänteihin (resonantteihin): nasaalit
(nenä-äänteet) m, n, g sekä kaikki vokaalit.

Aukkoäänteitä äännettäessä on joko suuväylä (vokaaleissa)
tai nenäväylä (nasaaleissa) avoinna, estämättä ilmavirran läpi-
kulkua.

5 §. Ääntämispaikan mukaan jakautuvat vo-
kaalit:

1. Takavokaaleihin, joita äännettäessä kieli on
taaksepäin vedettynä: a, o, u.

2. Etuvokaaleihin, joita äännettäessä kieli on
eteenpäin työnnettynä: i , e, ä, ö, y.

Saman perusteen mukaan jakautuvat konsonantit:
1. Huuliäänteihin (labiaaleihin); p, (b), (f), v; m.

2. Hammasäänteihin (dentaaleihin) t, d, (ä), (å), s, (z),
(s), (i), l, r, (d), n.

3. Lakiäänteihin (palataaleihin): k, (g), V-
-4. Kurkkuäänteihin (laryngaaleihin); h.

~

Konsonanttien:eri jaot näyttää seuraava taulu:
Umpiäänteitä. Eakoäänteitä. . Täryäänt. Aukkoäänt.

Puhe- Puhe- Puhe- Puhe- Puhe- Puhe-
äänett, äänell. äänett. äänell. ääneli. äänell.

Huuliäänt. p (ö) (f ) v m
Hammasäänt. t d (9), s, (s) (å,z, S),l r, (5) n
Lakiäänt. k (g) (x) (y)> J V
Kurkkuäänt. ’ h, (’)



5

6 §. Diftongi (kaksoisääntiö) on kahden samaan
tavuun kuuluvan eri vokaalin yhdistys.

Suomen diftongit ovat:
1. uo, ie, yö, esim. suo, Mekka, yö, vyö.
2. au, ou, eu, iu, esim. kaula, koulu, peura, kiusa.
3. äy, öy, esim. äyräs, köyhä. . ...

Muist. Kalevalassa esiintyy ey, esim. leyhkeä.
4. ai, oi, ui, ei, äi, öi, yi; esim. aivan, koi, ui, kei-

sari, vei, näitä, öitä, pyitä; antaisin, iloinen, riemuisa,
papeille, hätäinen, pöllöistä, väsyin.

Ainoastaan «-loppuisia diftongeja esiintyy sanan ensi
tavua edempänä! (ks. esimm. 4 kohdassa: lu-keis-sa, mutta
lu-ki-es-sa, ve-tä-y-tyy, ta-pa-us).

11. Tavut ja sanat*
7 §. Vokaalit ja diftongit yksinään taikka yhdessä

yhden tai useamman konsonantin kanssa muodostavat
tavuja. Sana saattaa sisältää yhden tai useamman
tavun {maa, tuo, tuo-li).

Tavu on se äännemäärä, joka tuotetaan: yhdellä henkäys-
painalluksella.

8 §. Tavu saattaa alkaa:
1. Vokaalilla tai diftongilla, esim. a-vara, e-cles, au-

rinko, yö ;

2. Yhdellä lyhyellä konsonantilla, esim. ka-la.
Muist. Lainasanoissa saattaa sanan ensi tavu alkaa

useammallakin konsonantilla, esim. professori, kristalli.
Vanhemmista lainasanoista ovat sanan kahdesta tai kolmesta
alkukonsonantista muut paitsi viimeinenkadonneet, esim. kaunis
(alkugerm. *skauniz, nyk. r. skön), rauma lyrt. muin. skand. straumr,
nyk. mots. Ström).

9 §. Tavu saattaa loppua;
1. Vokaalilla tai diftongilla, jolloin tavua sano-

taan avoimeksi, esim. a-va-ra, saa-pui.
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2. Konsonantilla, jolloin tavua sanotaan suljetuksi,
esim. pil-vet, kas-te'.

aj Esimm. tulp-pa, kilt-ti, palk-ka, puls-ka, kärp-pä, kart-tu,
twrk-ki, myrs-ky, kimp-pu, simp-sukka, kont-ti, kons-ti, vank-ka.

Sanan ensi tavun lopussa saattaa olla joko yksi konso-
nantti tai kaksi eri konsonanttia, joista edellinen on l, r, m, n, y
ja jälkimäinen p, t, k tai s.

hj Esimm. alan-ko, talol-ta, kersani-ti, asfalt-ti.
Toisen tai seuraavan tavun lopussa yleensä on vain yksi

konsonantti. Uudemmissa lainasanoissa on tästä kuitenkin poik-
keuksia.

c) Esimm. kyynel, tytär, paimen, varis, lyhyt, lapset,
piste3

, anna3
.

Sanan viimeisen tavun lopussa saattaa olla ainoastaan
joku konsonanteista l, r, n,, s, t tai 3 (vokaalin jäljessä).

111. Vokaalisointu.

10 §. Esimm. matala, kankea, ilossa, laitettu, alit-
tamista, kypärä, pehmeä, idässä, niitetty, vetämistä.

Suomen kielen yhdistämättömät sanat ovat niin
rakennetut, että ne ovat:

1. Takavokaalisia, jolloin niissä on joko ainoas-
taan takavokaaleja tai vähintäin yhden takavokaalin
ohessa e, i.

2. Etuvokaalisia, jolloin niissä on ainoastaan
etuvokaaleja.

Samassa yhdistämättömässä sanassa sitä vastoin ei
milloinkaan esiinny a, o, u yhdessä ä:n, dm, y: n kanssa.

Huom. Yhdistettyjä sanoja: perämela; tällainen.
Huom. Uusia lainasanoja: kuvernööri.
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IV. Laajuus.

11 §. Sitä aikaa, joka menee äänteen tai äänne-
ryhmän ääntämiseen, sanotaan sen laajuudeksi (kvanti-
teetiksi).

12 §. Samaa äännettä saatetaan eri tapauksissa
ääntää lyhyemmin tai pitemmin, s. o. äänteillä saattaa
olla eri laajuusasteita.

]. Esimm. matala: maata, tuli: tuuli, sitä: siitä.
Suomen kielen vokaaleilla on kaksi laajuusastetta,

joita toisiinsa verraten sanotaan toista lyhyeksi ja toista
pitkäksi.

Lyhyttä vokaalia merkitään suomen kielen kirjoi-
tuksessa yhdellä, pitkää kahdella vokaalimerkillä.

2. Esimm. ilo: ilma, itu: itkeä.
Suomen kielen konsonantit ovat tavua alottaessaan lyhyem-

mät kuin tavua lopettaessaan.
Tätä erotusta ei suomen kielen kirjoituksessa merkitä.
3. Esimm. ala: alla, virat: virrat, kuka: kukka.
Konsonanttia, joka kuuluu kahteen tavuun, sano-

taan kahdennetuksi (geminaataksi).
Kahdennettua konsonanttia merkitään kahdella

konsonanttimerkillä.
Kahdennetusta konsonantista kuuluu suurempi osa edelli-

seen tavuun (vrt. 2;sta kohtaa), pienempi jälkimäiseen.
13 §. Tavuilla on kaksi laajuusastetta:
1. Lyhyt on jokainen lyhyeen vokaaliin loppuva

tavu, esim. sa-ne-le-mi-a-ni sa-tu-ja.
2. Pitkä on jokainen tavu, joka sisältää pitkän

vokaalin, diftongin tai loppuu konsonanttiin, esim. saa-
tuun, väå-ryys, vau-ras-tui.
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V. Korko.

14 §. Korko on se suurempi tai pienempi äänen-
paino, jolla äänne tai äänneryhmä äännetään.

15 §. Jokaisessa tavussa, jossa on useampia ään-
teitä, on yksi äänne muita painokkaampi. Tämä äänne on
suomessa tavun vokaali sekä diftongin ensimäinen vokaali.
Esim. valta, tie, aurinko.

16 §. Sanassa, jossa on useampia tavuja, ovat eri
tavut keskenään eripainoisia.

Sitä äänenpainoa, jolla sanan eri tavut toisiinsa
verraten korostetaan, kun sana on yksinään, sanotaan
sanakoroksi.

Sanakorko on kolmenlainen
1. Vahva, jolloin tavulla sanotaan olevan pää-

korko (merkki '), esim opin.
2. Keskivahvuinen, jolloin tavulla sanotaan

olevan sivukorko (merkki '), esim. öppimäton.
Pää- ja sivukorollisia tavuja Sanotaan korolli-

siksi tavuiksi.
3. Heikko, jolloin tavua sanotaan korotto

maksi, esim. opin.
Esimm. kadun, katumassa, katumaton, katumatto-

malla, katumattomuudestansa; tåttelen, taitelevat, tottele-
maan (tottelemaan), tottelematon, tottelemattomalle, tottele-
mattomuudestansa.

Pääkorko on aina sanan ensimäisellä tavulla.
Sivukorko esiintyy pääkoron ohella useampi- kuin

kolmitavuisissa sanoissa kolmannella tai neljännellä ta-
vulla ja sen jälkeen edelleen joka toisella tavulla
(paitsi viimeisellä). Neljännellä (6;nnella, Smnella j. n. e.)
tavulla on sivukorko yleensä vain viisi- ja useampi-
tavuisissa sanoissa, jos sanan kolmas tavu on lyhyt.
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Korottomia ovat aina sanan toinen ja viimeinen
tavu,

17 §. Lauseessa ovat eri sanat toisiinsa verraten
eripainoisia. Sitä äänenpainoa, jolla lauseen eri sanat
toisiinsa verraten korostetaan, sanotaan lausekoroksi.

Lausekoron vaikutuksesta sanakorko esiintyy usein
muuttuneena. Niissä sanoissa, joita ajatus vaatii erittäin
huomautettaviksi, on sanakorko muuttumattomana, muut
sanat taas hyvin usein jäävät painoltaan keskivahvui-
siksi tai heikoiksi (korottomiksi). Korottomiksi jäävät
varsinkin olen verbi, partikkelit jaylipäänsä yksitavuiset
sanat. Esim. ikävä. diat, niin-
kuin jöli ennen.

Muist. Lausekorkoa sanotaan oratoriseksi, kun sitä
korkeammassa puhetyylissä (puheessa, lausunnossa, kaunolu-
vussa) käytetään taiteellisen vaikutuksen saavuttamiseksi.

18 §. Se korko, josta edellä on puhuttu, on painokorko (ek-
spiratorinen aksentti). Tämän ohessa on huomattava-toinenkin
korko: sävelkörko (musikaalinen aksentti), s. o. se korkeampi
tai matalampi, sävel, jolla äänne tai äänneryhmä, äännetään.
Suomessa sävelkorko tavallisesti seuraa painokorön mukana,
niin että painokkaampi tavu samalla on säveleltään korkeampi.

VI. Äänteenmuutokset ja äännevaihtelut.
19 §. Suomen kieli, samoin kuin jokainen muukin ny-

kyinen kieli, on siinä muodossa, jonka olemme perineet lä-
hinnä vanhemmalta polvelta, pitkän kehityksen tuote. Sen ään-
teellisessä rakenteessakin on sen elämän eri aikoina tapahtunut
muutoksia. Muutokset kuuluvat osittain niin uuteen aikaan,
että nykyisessä kielessä muuttuneiden rinnalla vielä tavataan
muuttumattomia muotoja eri murteissa ja eri tyylilajeissa (kir-
jakieli on monesti lainannut eri murteista eri kehitysasteella ole-
via muotoja), toiset muutokset taas kuuluvat vanhoihin, jopa iki-
vanhoihin aikoihin.

Useissa tapauksissa ei nykyisessä kielessä ole mitään merk-
kiä vanhoista äänteenmuutoksista. Toisissa tapauksissa taas
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vanhojen äänteenmuutosten jäljet ilmestyvät nykyisessä kielessä
äännevaihteluina. Kun näet äänteenmuutokset usein ovat
tapahtuneet määrätyissä asemissa (viereisten äänteiden, koron,
y. m. semmoisten seikkojen vaikutuksesta), on äänne monesti-
kin toisissa tapauksissa muuttunut, toisissa jäänyt muuttumatta,
ja seurauksena tästä on, että saman sanan tai saman päätteen
eri muodoissa jotkut äänteet säännöllisesti saattavat vaihdella
toisten määrättyjen äänteiden kanssa.

Itse nämä vanhempina aikoina tapahtuneet äänteenmuutok-
set eivät semmoisinaan kuulu nykyissuomen kielioppiin. Mutta
ne äännevaihtelut, jotka ovat vanhojen äänteenmuutosten seu-
rauksena, ovat tärkeät tuntea sanojen taivutuksen vuoksi.

Äänteenmuutoksia.

H\n katoaminen.

20 §. Esimm. vieraan <C vieruhan, hirveen < hir-
vehen, hylään <j hylähän; vieraissa <C vieruhissa, hir-
veistä <C hirvehistä.

Pääkorottoman tavun lyhyen vokaalin jäljestä on
alkuperäinen tavua-alottava h kadonnut.

1 muist. Kansanrunoudessa, samoin uudessa runokie-
lessä, harvoin, runollisen vaikutuksen saavuttamiseksi, proosas-
sakin, käytetään Mlisia muotoja. Esim. Sorruin sormin lainehe-
sen. Ajatukses anna lentää tuonne taivahalle. Äh äiti ar-
inallani! Niinikään runokielessä käytetään näiden sanojen
mallin mukaan usein Ti;ta semmoisissakin tapauksissa, missä ei
h ole alkuperäinen, esim. Kului kevähäni. Lausui tällä lausehella.

2 muist. Monesti on Ti, jos edellinen tavu on alkanut
l, r, n, (mj konsonantilla lyhyen vokaalin jäljestä, siirtynyt mai-
nittujen konsonanttien viereen, jonka jälkeen vokaalit ovat su-
pistuneet, esim. valheet ■< valehet, murheella <C murehdin, venheet
< venehet. Huom. ihmeet <C imehei!
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Supistuminen.

21 §. Supistuminen on sellainen sanassa tapah-
tunut muutos, että kaksi lyhyttä vokaalia, jotka
ovat kuuluneet eri tavuihin ja jotka (tavallisesti alkuperäi-
sen välisen konsonantin kadottua) ovat joutuneet vierekkäin,
ou yhtynyt yhteen tavuun (pitkäksi vokaaliksi tai
diftongiksi).

22 §. Esimm. vieraat <C *viera-at (<Z vierailut),
kirveet <C *Jcirve-et (<C. kirvehet ); kasteesta < *kaste-esta;
vastaava <C *vasta-ava; kalaa <C *kala-a; vieraissa <T *vie-
ra-issa (<C. vierotussa); kasteista <C *kaste-ista; lyhyinä
< Hyhy-inä.

Ainoastaan supistunutta muotoa käytetään, jos vie-
rekkäin on joutunut kaksi samanlaista vokaalia tai jos
näistä vokaaleista jälkimäinen on i.

Samoin: maata (mahaan), laillinen (lähi), näin (näkee), myös
näyttää (näkyy).

23 §. Esimm. virkaan ~ virkaan, häpeän ~ ha-
psen ; kapuun ~ harv. kapuun, pölyävät harv. pölyyvät,
selviön harv. selviin.

Sekä supistumattomia että supistuneita muotoja käy-
tetään verbeistä, joiden vartalon loppuvokaali on a, jos
tämän vokaalin edellä käy o, e; harvemmin käytetään
supistuneita muotoja, jos edellinen vokaali on u, y, i.

Mui s t. .Runokielessä tavataan samalla tavoin supistuneita
nominimuotojakin, esim. ainoa, kipeesti.

24 §. Esimm. honkain < honkaan; laulaessa ~

lauluissa, laulaen ■—- lauluin; istuessa ~ iskuissa; lu-
keissa <( *luke-essa.

Supistuneita, mutta usein myös supistumattomia
muotoja käytetään, jos vierekkäin joutuneista vokaa-
leista jälkimäinen on e ja edellinen joku muu kuin i. Su-
pistuneissa muodoissa on e muuttunut i;ksi, joka muo-
dostaa edellisen vokaalin kanssa diftongin.
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Muist. Monikon genetiivissä ovat supistuneet muodot yk-
sinomaan käytännössä (ainoastaan runokielessä joskus esim. hon-
kaenj; , Itsen infinitiivin instruktiivissa on supistumaton muoto
tavallisempi, inessiivissä käytetään kumpaakin muotoa'. Jos
edellinen vierekkäin joutuneista vokaaleista on e, käytetään joko
supistunutta muotoa (lukeissa), tai semmoista, jossa edellisen e:n
sijalla on i (lukiessa).

25 §. Pitkä vokaali sanan ensi tavua edempänä
on suomessa aina myöhäsyntyinen, ja useimmiten supis-
tumisen tietä syntynyt. Sitävastoin, saattaa «-loppuinen
diftongi olla joko (suhteellisesti) alkuperäinen tai myös
supistumädiftongi (vrt. esim. aroille, sanoista arka,
täi aro, uroille < uroin Hei.

Muist. Supistumadiftongit ovat tärkeät tuntea sanojen
taivuttamista varten. Mitä tavataan: 1) semmoisissa sanoissa,
joiden muissa muodoissa esiintyy sanavartalon lopussa pitkä
vokaali, esim. varpailla varpaalla, ikeillä ~ ikeellä (vrt. arvoilla
~ arvalla); 2) semmoisissa sanoissa; joiden muissa muodoissa esiin-
tyy sanavartalon lopussa kaksi vokaalia, esim. makeissa ~ ma-
keassa, kerttuilla ~ herttualla; 3) mon. genetiivin ja Itsen infini-
tiivin muodoissa, esim. arpain, kantaissa, kuntain (vrt . arvoin,
kannoitte, kannoin).

Äännevaihtelulta.

Vokaalivaihtelulta (vokaalisulaumia j. n. e.)

26 §. -Sanavartalon loppuvokaali yleensä
kietouneena tai sulauneena hila alkavan päätteen hhin;
usein on i:n edellä (myös monikossa esiintyvän j:n, ks.
alemp.) eri vokaaleja kuin niissä muodoissa, joissa i ei
välittömästi seuraa vartalon loppuvokaalia.

Eri tapaukset ovat seuraavat:
1. Esimm. talo ~ taloista; pöllö ~ pöllöille; ihas-

tun ~ ihastuisin; suru ~ suruinen; pöly ~ pölyisä.
Vartalon loppuvokaali o, ö, u, y muodostaa i:n yh-

teydessä diftongin; vokaali on laadultaan vaihtumaton.
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2. a. Esimm. sana ~ sanoista; kantaa ~ kan-
toi; merrassa ~ marroissa; pilallaan ~ piloillaan; aika

■—- aikoina; laulan ~ lauloin; leuka ~ leukoihin; kiusa
~ kiusoiksi.

loma ~ lomissa; ostan ~ ostin; muna ~ munia;
koura ~ kourista; poika ~ poikia; luola ~ luolista;
luistan ~ luistin.

päivä ~ päiviä; silmä ~ silmissä; vetää ~ veti.
Kaksitavuisten vartaloiden loppu-a:n sijalla esiintyy

monikon ja imperfektin ?:n edellä o, joka muodostaa sen
kanssa tn diftongin, jos sanan ensimäinen vokaali on a,
e j'-tai mutta kato, jos sanan ensimäinen vokaali on 0,-V;
kaksitavuisten vartaloiden loppu-ä:n sijalla on aina kato.

1 muist. HuömJ puola ~ puoloissa ja swoto ~ suoloissa.
Sanoissa puola ja SMöto esiintyy «:n ja o:n vaihtelu (to ~ oi, yrt.
puolissa, suolissa sanoista puoli, suoli].

...Jy tvl/fvöölvj ötvt/twölr
OclllUlu UCi p tlv otvKJVv/ • ...

2 muist. Huom.! s,aaja ~ saajilla, naiva ~ naivia!, naipa
~ naipia, saama ~ saamia. Kaikissa kaksitavuisissa -ja-, -pa-
(-paj, -ma- loppuisissa verbin johdannaisissa (siis myöskin saada
jå naida verbien!) on’ a:n ja kadon vaihtein.

3 muist. Verbejä, joissa esiintyy sekä « oi,, että a ~

i: kastaa ~ kastoi, kasti: ahtaa ~ aMoi, aliii; kaataa ~ kaatoi,
kaasi; haastaa ~ haastoi, haasti; raastaa ~ raastoi, raasti; kaar-
taa ~ kaartoi, kaarsi; saartaa ~ saartoi, saarsi; vaariaa ~ vaar-
toi, vaarsi; haistaa ~. haistoi, haisti; maistaa ~ maistoi, muisti;
paistaa ~ paistoi, paisti; malttaa ~ malttoi, maltti; karttaa ~ kart-
toi, kartti; saattaa ~ saattoi, saatti; laittaa ~ laittoi, laitti; mait-
taa ~ maittoi, maitti; taittaa ~ taittoi, laitti; auttaa ~auttoi.
autti. Ainoastaan a oi: mataa ~ matoi, sataa ~ satoi;antaa ~

«mtoi, kantaa ~. kantoi; ainoastaan a ~ i : taitaa ~ toisi.
Useassa -ta- loppuisessa verbissä, joissa vartalon ensimäi-

senä vokaalina on a, .esiintyy ind. imperfektissä joko: oi tahi
vain i.

b. Esimm. armahdan ~ armahdin; puhaltaa ~

puhalsi; pahennutun ~ rakennutin; väsytät ~ väsytit;
säikähdän ~ säikähdin.
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Useampitavuisissa verbeissä on loppu-ccn, ä:n sijalla
ind. imperfektissä kato.

c. Esimm. sanoma ~ sanomia; runoelma runo-
elmia; onnettomalla ~ onnettomilla; riemuisa ~ riemui-
sia; lihava ~ lihavia; laulava ~ laulavia; odelva ■— ocfei-
via; pahempaa ~ pahempia: pahimmassa ~ pahimmissa;

hedelmä ~ hedelmiä; isättömälle ~ isättömille; emisä
~ emisiä; pienempää ~ pienempiä. Huom.! isäntä ~

isäntiä; emäntä ~ emäntiä; ainoa ~ ainoita.
asia ~ asioita; lukija ~ lukijoita; silakka ~ siia-

feoifa 1. silakka ~ silahkoita; karitsa ~ karitsoita; te-
Äyä tekijöitä; kynttilä ~ kynttilöitä; leiviskä ~ fei-
visköitä. Huom.! tavara ~ tavaroita.

tanhua ~ tanhuoita, tanhulta; hopea ~ hopeita, ho-
peoita; katala ~ kataloita, katalia; ankara ~ ankaroita,
ankaria; peruna ~ perunoita, peruma; laulaja ~ lau-
lajia, laulajoita; feipeä ~ kipeitä, kipeöitä; ympyrä ~

ympyröitä, ympyriä.
Useampitavuisissa nomineissa esiintyy loppu-a:n, -ä;n

sijalla monikon ?:n edellä osittain kato, osittain o, ö (dift.
oi, öi).

Muist. Vartalon loppuvokaalin sijalla esiintyy kato yleensä
sanoissa, joiden vokaalivartalon loppuna on -TOffl, -mä, -ra, -cä,
-mpa-, -mpä-, -isä, -isä, sitä vastoin o, ö, jos edellisessä tavussa
on i tai jos vartalon loppuvokaalin edessä on kaksi konsonant-
tia (joista ei kumpainenkaan ole to tai r) tai kahdennettu kon-
sonantti. Muita sanoja saatetaan taivuttaa kummankin kaavan
mukaan.

d. antaa ~ antaisin; kala ~ kalainen; petäjä ~

petäjäinen; menetän ~ menettäisin.
Muuten «:ii seuratessa loppu-a, -ä vaihtumatto-

mana muodostaa sen kanssa diftongin.
Muist. Esimm. virkaan ~ virkoaisin, virkoisin; hopea ~

hopeainen, hopeinen; lankean ~ lankeaisin, lankeisin; meluan ~

meluaisin (harv. meluisin); hädän ~ häviäisin (harv. häl'iisin).
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Jos a:n, ä:n edellä käy_ o, e (harvemmin, jos edellä käy u, y, i)
saattaa a kuitenkin vaihdella kadon kanssa (tässä esiintyvästä
supistumadiftongista vrt. ,22 ja 25 §§).

3. Esimm. kiveä ~ kiviä,• kivinen; paimenella ~

paimenilla; oluesta ~ oluista; menen ~ menin, meni-
sin; katselen ~ katselin, katselisin.

Vartalon loppu-e jaseuraava i esiintyvät salanneina
lyhyeksi i:ksi.

Muist. Huom.! arveleisin, katseleisin = arvelisin, katselisin
(useampitavuisten verbien konditsionaaleja). Huom.! eteinen
< etehinen, jälkeinen < jälkehinen.

4. Esimm. opin ~ hän oppi, oppisin; perin ~ impf.
perin; metallia ~ metallinen.

naipi ~ impf. nai; Koita ~ Koita; nin ~ uisin;
hedelmöi ~ impf. hedelmöi; pii ~ piiden.

kalliilla ~ kalliita, kalliiden (myös: katteita, hai-
leiden).

risti ~ risteistä; papille ~ papeille; kaupungissa
~ kaupungeissa.

Vartalon loppuvokaali i (lyhyt i, i-diftongi tai pitkä
i) esiintyy sulauneena yhdeksi päätteen i:n kanssa. Ly-
hyen loppu-i:n sijalla on monikon i:n edessä kuiten-
e, joka muodostaa sen kanssa ei diftongin.

Muist. Pitkän i\n sijalla toisessa tavussa on monikko-
muodoissa toisinaan ei (esim. kaiteilla). Raamatunkielessä on
semmoisia imperfektejä kuin etsei, oppei.

5. Esimm. maa ■—- maita; saan ~ saisin; pää ~

päitä; jää ~ jäinen; puu ~ puita; myyn ~ myisin;
pyy ~ pyitä.

vapaa ~ vapaita; vastaan ~ vastaisin; rikkaalla
~ rikkailla; kuhilaalla <—- kuhilailla; eräälle ~ eräille;
kirveettä kirveillä; uroolla ~ uroilla.

Vartalon pitkän loppuvokaalin sijalla esiintyy i.-n
edellä lyhyt vokaali, joka muodostaa i:n kanssa diftongin.

Muist. Tämmöinen diftongi on- pääkorottomassa tavussa
aina supistumadiftongi (25 §). Tässä tapauksessa siis alku-
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peräisesti on ollut vartalon lyhyen loppuvokaalin ja kadon
vaihtelu. Pitkästä i:stä vrt. 4 koht.

6. Esimm. suo ~ soita, soinen; vien veisin;
lyön ~ löin; yö ~ öillä.

Vartalon loppu-diftongin i«o:n, ie-.n, yö:n sijalla esiin-
tyy ?':n edellä o, e, ö, joka muodostaa i;n kanssa diftongin.

Eri tapaukset osottaa seuraava taulu:
Muodot, joissa vartalon loppuvokaalia

ei seuraa i.
1. o, ö, u, y (talo)

2. a. gf -a —|
§ -e —•> a (kanasta)

i\ii
“

_

1 a (munasta)

r ' ä (silmästä)
h. xt j a (asetan)

> £pÄ (menetän)
c ’ §■• ä\a (peruna)

i .slo
.«

r

S ä (ympyrä)

d. a, ä (antaa)

3. e (kivellä)
4. i (etsii)

ai (nain)
oi (koi)
ui (ui)
öi (hedelmöi)
ii (pii)

i (rististä)
ii (kalliista)

5. aa (maa)
ää (jään)
uu (puu)

Muodot, joissa i on yhtyneenä
vartalon loppuvokaaliin.

oi, öi, ui, yi (taloilla)
Mon. tai ind. impf. i: n yhteydessä.

oi (kanoista)

i (munista)

i (Silmiltä)
J . (asetin)
1 * (menetin)
I oi (perunoita)
I i (peruma)
/ öi (ympyröitä)
1* (ympyrää)

Muun i:n yhteydessä.
ai, äi (antaisin)

Yleensä t:n yhteydessä.
i (kiellä, kivinen)
i (etsi)
ai (nain)
oi (koiden)
ui (ui)
öi (hedelmöi)
ii (piiden)

Mon. i:n yhteydessä.
ei (risteistä)
ii, ei (kalliista 1. kalloista)

Yleensä i:n yhteydessä.
ai (maita)
äi (jäin)
ui (puita)
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pääkorott. aa (vapaa) ai (vapaita)
ää (eräälle) äi (eräille)
Ee (kirveellä) ei (kirveillä)
oo (uroolle) oi (uroille)

6. uo (tuon) oi (toisin)
ie (vien) ie (vein)
yö (yö) öi (öitä)

27 §. Muita vokaalivaihtelulta.
1. Eshum. kiv'e\n ~ kivi, tule\sta ~ tuli.
Vartalon yleisen loppu-e:n sijalla esiintyy kaksita-

vuisten sanojen yks. nominatiivissa i.
Muist. Huom. nominatiivit itse’, kolme’ (alkuperäisesti

konsonanttiloppuisia: *itsek, kolmet) sekä nukke (nukki), Kalle,
Aune (alkup. -ei-loppuisia), Raahe, Polle (uusia lainasanoja).

2. Esimm. lukea <—• lukija (lukia); utelen ~ utelias
(utelijas).

Vartalon loppu-e:n sijalla esiintyy (alkuperäisen) j:n
edellä i.

3. Esimm. lukea lukiessa, hakea ~ hakien.
Vartalon loppu-e;n sijalla esiintyy usein i verbien II infi-

nitiivissä.

Astevaihtelu.

28 §. Sanansisäiset p, t, k vaihtelevat määrätyissä
tapauksissa muiden konsonanttien tai kadon kanssa. Tätä
vahvan asteen vaihtelua heikon asteen kanssa ni-
mitämme astevaihteluksi.

Astevaihtelun eri tapaukset ovat seuraavat:
1. Esimm. tappaa ~ tapan, ulappa ulapat; ot-

taa ~ otan, elättää ~ elätän; vakka ~ vakat, vasikka
~ vasikat.

Vahvan asteen pp:tä, (f: ta, kk: tn vastaa heikossa as-
teessa p, t, k.

Vahvan asteen kahdennettua k:ta, ktä,p;tä vastaa heikossa
asteessa lyhyt, ilman edelliseen tavuun kuuluvaa osaa.

2
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2. Esimm. rampa ~ rammat, pahempi ~ pahem-
mat] antaa ~ annan, avanto ~ avannot; lanJca lan-
gat (s. o. ~ Jarvat); kaupunki ~ kaupungit (s. o.
-yki ~ -Tjtjit).

Vahvan asteen mpXA, nt:tä, ?/Ma (kirj. wfc) vastaa
heikossa ästeessa mm, ww, rjt] (kirj. ng).

3. Esimm. tupa ~ tuvan, seipäät seiväs, halpa
halvat, arpa ~ arvat.

Vahvan asteen petä muuten vastaa heikossa as-
teessa v.

4. Esimm. pate padan, lato ~ ladon; tahtoo ~

tahdon, yhteen ~ yhden, vapahtaa ~ vapahdettu.
silta ~ s«7te£, puhaltaa ~ puhallan; virta ~ mV-

rat, kumartaa ~ kumarran.
Vahvan asteen £:tä muuten vastaa heikossa asteessa

d (vokaalin ja Ä:n jäljessä), mutta tetä, rfctä M, rr.
5. Esimm. te£ea teew, pako ~ paossa; vaaka

vaa'at, luoko ~ luo’ot, lyököön ~ lyö’ös, vieköön vie’ös;
aikoa ~ aion, reikä ~ reiät, hauki ~ hauen.

jalka ~ jalan, virka ~ viran, pyrkiä’ <—- pyrin,
nahka ■ —- nahan; kulkee ~ kuljen, järkeä ~ järjen,
rohkean ~ rohjetkoon.

luku ~ luvun, kyky ~ kyvyn.
Vahvan asteen £:ta muuten vastaa heikossa asteessa

yleensä kato. Jos Z, r, h käy &:n edellä ja e jäljessä,
niin &:ta vastaa heikossa asteessa j; jos a, p käy fen
sekä edellä että jäljessä, niin /c:ta vastaa v.

Astevaihtelun eri tapaukset osottaa seuraava taulu.
Vahva aste.

1. pp (tappaa)
W (ottaa)
Ä (vakka)

2. mj) (rampa)
nt (ranta)

(lanka)

Heikko aste.
j) (tapan)
t (otan)
A (vakat)
mm (rammat)
M« (rannat)
VV (langat)
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3. p (vok. +p, lp, rp) (tapa) v (tavat)
4. vok. + t (pata) vok. + d (padat)

M (tahtoo) hd (tahdon)
U (silta) H (sillat)
rt (virta) «• (virrat)

5. k (yleensä) (lukee) 0 (luen)
Ike j (kulkee) (?'e (kuljen)
rke \ (järkeä) jrje (järjen)
/ifce) (rohkenen) [hje (rohjetkoon)
itku I (luku) / uvu (luvun)
yky) (kyky) \w (kyvyn)

IKg* Saraan sanan eri muodoissa (ja johdannaisissa)
on fr:ta vastaava heikko aste aina samanlaatuinen seu-
raavasta vokaalista huolimatta, esim. huikea ~ kuljen,
kuljin; särkeä ~ särjen, särjin; alkaa ~ alan, alet-
tiin (myös; aljettiin); märkä märän, märempi (myös:
märjempi); pyyhkiä pyyhin, pyyhe.

1 muist. Vahvan asteen fcta vastaamassa tavataan toisi-
naan j myös 1) 1:n, r:n jäljessä ä:n seuratessa (Ikä, rkä ljä,
rjä), esim. nälkä näljän, härkä härjän; 2) i-loppuisen dif-
tongin ja muutenkin i:n jäljessä, esim. reikä reijän = reiän,
aikoa aijon = aion, ikä ijän = iän, ikeen ijes = ies.

2 muist. Vahvan asteen fcta vastaamassa esiintyy hei-kossa asteessa v myöskin 1) o:n edellä sanoissa velvollinen ja
velvoittaa velka), sekä joskus muutenkin, etenkin raamatun-kielessä, esim. pelvolla (—.pelko), lohko lohvon; samoin; luoko

luot on = luo’on, ruoko ruovon = ruo’on; 2) toisinaan M-lop-
puisen diftongin jäljessä, esim. kaukaa kaman = kauan, haukihauven = hauen.

3 muist. Kalevalan kielessä esiintyy heikossa asteessa
vahvan asteen k:n vastineena myöskin l:n, r;n, h:n jäljessä

e:n (ja ä:n) seuratessa, esim. jälki jälen, särkeä sären, lah-
keet» ~ lähe. Samaa tapaa noudattavat muutamat yksityiset kir-jailijatkin suuremmalla tai vähemmällä johdonmukaisuudella
(varsin usein käytetään = jälessä, jälestä jäljessä, jäljestä).

4 muist. ILsen imperatiivin (optatiivin) yks. 2:sessa per-
soonassa esiintyy heikossa asteessa 11, rr, nn vastaamassa vah-
van asteen ft;ta, rhta, yhtä (kiij. nkta), esim. olkoon ollos, vier-
köön Vierros, pankoon pannos.

5 muist. Vastaamassa vahvan asteen ht: tä esiintyy hei-
kossa asteessa toisinaan vain h (t ~ kato): 1) sanoissa lähettäävrt. ~ lähteä, viehättää vrt. viehtyä, tähystää vrt. tähtään.
2) useissa -hutia-, -%ttä-loppuisissa verbeissä sekä -hus-, hys-lop-
puisissa nomineissa; näistä on toisinaan vielä /ukin saattanut
kadota, esim. ilähuttaa (= ilahduttaa) vrt. ilahtua, pysäilyttää
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1. pysäyttää ( pysähdyttää), pysäys ( pysähdys) vrt. pysähtyä,
katsaus (= katsahdus) ~ vrt. katsahtaa. Kalevalan kielessä on
aina khjakielen d:n sijalla kato, esim. veen =: veden, tieän = tie-
dän, kalien = kahden.

29 §. Esimm. matka ~ matkat, itkeä ~ itken, is-
keä ~ isken, lastu ~ lastut, piispa ~ piispat.

hapahko ~ hapahkot, haahka ~ haahkat, kiihko ~

kiihkossa, keuhko ~ keuhkot, vauhko ~ vauhkot. Huom.!
kiihottaa (vrt. kiihko), pyyhkiä — pyyhin. Huom.! nahka
~ nahan ja nahkan, vihko ~ vihon javihkon, lahko ~

lahkon ja Za/iOM.
Astevaihtelun ulkopuolella ovat konsonanttiyhdis-

tykset f/r, s#, sp sekä usein M (aina toisen ja kol-
mannen tavun vokaalin välillä, melkein aina l:sen ja 2:sen,
jos 7*; n edellä käy pitkä vokaali tai diftongi, sekä usein muu-
tenkin).

1 mnist. Huom. piftä ~ pitempi; pidempi muodossa il-
mestyvän d:n vahva aste esiintyy sanoissa pite\lä, pituus. Ka-
levalan kielessä itkeä ~ tiettäviä, isetä = isketä, tee» vesiä (=
kosken v.).

2 muist. Astevaihtelu on enimmiten sovellutettu uusiin-
kin lainasanoihin, vaikkei aina säännöllisesti, esim. senaatti ~

senaatin (myös: senaati ~ senaatin), mutta Sipi — Sipin. Laina-
sanoissa esiintyvät pt ja kt yhdistykset ovat tietysti astevaih-
telun ulkopuolella, esim. konsepti ~ konseptin, subjekti ~ subjektin.

30 §. Vahva aste esiintyy yleensä avonaisen
(alkuperäisesti avonaisen) tavun alussa tai edessä, heikko
aste suljetun (alkuperäisesti suljetun) tavun alussa
(edessä), Esim. arpa ~ arvoilla, luku ~ luvun, virta
~ virrat.

31 §. Vahva aste esiintyy semmoisenkin tavun
alussa tai edessä, joka (nykykielessä) on suljettu:

1. Aina pitkän vokaalin tahi supistumadiftongin
edessä, esim. apu: apuun (~ avun); seipäät, seipäästä,
seipäistä seiväs, seivästä); pataan (~ padan); vak-
kaan (~ vakan); hauteesta C~ haude’); arpain(~ arvan);
honkain (~ hongan); makeista; takoissa taon).



21

\

1 muist. Näissä tapauksissa on k, t, p alkuperäisesti ol-
lut avoimen tavun alussa, koska pitkä vokaali tai supistumadif-
tongi on syntynyt supistumisen tietä: apuun <)*apu-un < apu-
hun, seipään < *seipä-än < seipähän, hauteesta < *haute-esta, ar-
pain <i arpaen, takoissa < takoessa. Yrt. 21—25 §§.

2 muist. Heikko aste esiintyy kuitenkin passiivin
ind. preesensissä pitkän vokaalin edessä, esim. saatiin ~

saadaan, tultaessa ~ tullaan.
3 muist. HnomJ isännyys, emännyys (vrt. isäntä, emäntä).
2. Aina possessiivisuffiksin edessä, esim. hänen

'poikansa, hänen kaikki poikansa, hänen poikansa kirja;
paikkamme, paikkanne; meidän nähtemme. Hitoin, mai-
densa!

3. -«s-loppuisten konsonanttivartaloiden viimeisen ta-
vun alussa (edessä), esim. valkoista ~ valkoiset, entistä ~

entiset, pappissääty, talonpoikais-sääty, vapista, vapiskoon
vapisen, julkaista ~ julkaisen. Kuitenkin usein rangaista
(== rankaista) ~ rankaisen, julaista (= julkaista) ~ jul-
kaisen .

Muist. Runokielessä: kultaista, ennistä

32 §. Heikko aste esiintyy sennnoisenkin tavun
alussa (edessä), joka (nykykielessä) on avoin:

1. Jos tavu esiintyy vuoroin avonaisena ja suljet-
tuna astevaihtelun johdosta, esim. avuton (~ aviottoman)

apu; hengetön (~ hengettömän) ~ henki; lakiton
lakottoman) ~ lakki; hengetär (~ hengettären) ~ henki,
liikutan liikuttaa) ~ liikkuu.

2. Useampitavuisten sanojen monikon partitiivissa
ja genetiivissä (alkuperäisen) «-loppuisen diftongin edessä,
esim. kaupunki ~ kaupungeita, kaupungeiden; harakka

■—> harakoita, -den; asunto ~ asunnolta, asunnoiden (toi-
sinaan muissakin sijoissa, esim. asunnoihin = asuntoihin).

Muist. Huom. synnynnäinen ~synnyntä (vrt. luontainen).
Huomattakoon myös että n. s. aspiratsionilla loppu-

vien tavujen alussa (edessä) aina esiintyy heikko aste;
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esim. antaa ~ anna’, hauteen ~ haude’, tokeen ~ toe’.
Vrt. yllä 9 §, 2.

33 §. Esimm. saapa ~ sanova; edeskäypä, käypäläinen ~

tekevä; maata, perunoita, varpaita, tulta, tytärtä ~ kalaa «*ka-
la-a), kiveä, kalua; (kaste’ <( *kastek ~ kasteena, kasteesta < -e-ena,
-e-esta; vainaa 1. vainaja, kataja 1. katava, pihlaja 1. pihlara).

Paitsi suljekin tavun alussa (edessä) esiintyy heikko aste
myös korottoman tavun vokaalin jäljessä. Tässä tapauksessa
heikossa asteessa vastaa vahvan asteen p;tä v, t:tä kato, fcta
kato ij, v). Tämä astevaihtelu on kuitenkin suuresti häm-
mentynyt, niin että heikkoa astetta tavataan korollisen ja vah-
vaa korottomankin tavun vokaalin jäljessä, esim. saava, kumar-
tava; asiaa, elämää, perimiä; antakoon, puhukaa.

Muist. Tähän kuuluu myös s:n (vahvan asteen) ja h:n
tai kadon (heikon asteen) vaihtelu, esim. kirves ~ kirvehen >
kirveen; vieraase(ejn < vierahasen ~ kylään O kylähän <( *kylähen.

34 §. Esimm. velka ~ velan, jalka ~ jalan, virka ~ vi-
ran, nahka ~ nahan.

Vahvan asteen Ik: ta, rfcta, hk:ta, joissa yhdistyksissä l, r, h
tavua lopettaessaan ovat lyhyintä astetta pitemmät (ks. yllä
12 §, 2), vastaa heikossa asteessa lyhyt l, r, h seuraavan tavun

alussa, milloin k:n vastineena on kato.
2. a) - Esimm. aika ~ ajat, poika ~ pojat, ojentaa

~ vrt. oikenen, kajahtaa ~ vrt. kaikua; b) ukkoja,
ukkojen; asuntoja, asuntojen ~ vrt. asunnotta, asunnoiden.

Diftongia lopettavan hn sijassa esiintyy j seuraa-
vau tavun alussa a) yksityisissä sanoissa heikossa as-
teessa, kun siinä vahvan asteen k: ta vastaa kato; h)
kaksi- ja useampitavuisten sanojen monikon genetiivissä
ja partitiivissa, milloin näiden päätteet (konsonantin ka-
don johdosta) alkavat vokaalilla.

T:n ja .s:n (hi:n ja Ä*;n) vaihtelu.

35 §. Esimm. a) veteen, veden ~ vesiin, vesi; kan-
teen, kannen ~ kansiin, kansissa, kansi; vartena ~ varsina,
varsi.
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yhteen, yhtenä ~ yksi, yksissä; kahteen —• kaksi:;
haahteen ~ haaksi (1. haahti).

b) kolmantena ~ kolmansina, neljänteen ~ neljänsiin,
tuhanteen ~ tuhansiin.

Nom, kolmas, neljäs (mutta: tuhat).
c) kalleuteen ~ kalleus, pahuutta ~ pahuus (huom.

kalleuksia, kalleuksista, hyvyyksiä).i
4) kieltää ~ kielsi,' puhaltaa ~ puhalsi, murtaa ■—-«is», visertää visersi, paimentaa ~ paimensi, huutaa

~ huusi, kaataa ~ Äaast, pyytää ~ pyysi, taitaa ~ taisi,
tietää ~ tiesi, löytää ~ tö?/si; häätää ~ hääti t. itääsi,
jäätää ~ -ti, -si; säätää ~ -ti, -si; Äiitää ~ -ti, -si; hyy-
tää ~ -ti, -si; sietää ~ -ti, -si; jäytää ~ -ti,

tuntea ~ tawsi, potea posi, lähteä ~ tä&si t. tä/tti.
e) vastatkoon ~ vastasi, herätköön ~ heräsi, pudot-

koon ~ putosi.
j Usein on i:n edellä (tai aikaisemman im edellä, joka

myöhemmin on kadonnut) tm (dm) sijalla s. Tämä ta-
pahtuu :

a) Kaksitavuisten e-loppuisten nominivartaloiden yks.
nominatiivissa ja monikon im edellä («esi, vesissä); ht:tä
vastaamassa esiintyy silloin äs (yksi).

Huom. t {cl) ilman vaihtelua s:n kanssa sanoissa weiti, piltti,
tähti; lahti (harv. taksi), vauhti (harv. vaoksi).

b) -wte-vartaloisten järjestyslukujen monikossa ja yks.
nominatiivissa (kolmansina, kolmas ) sekä tuhat sanan moni-
kossa (tuhansina ).

c) -«tc-vartaloisteu ominaisuudennimien yks. nomina-
tiivissa [kalleus).

Huom. Monikossa ominaisuudennimiä taivutetaan -ukse-
loppuisten sanojen mallin mukaan: kalleus, kalleutena, kalleuksia,
(vrt. vertaus, vertauksena, vertauksia).

d) Kaksi- ja useampitavuisten verbien imperfekteissä
tm, rm ja wm jäljessä, usein myös pitkän vokaalin tai dif-
tongin jäljessä.
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Huom. Kyntää ~ (vrt. kynsiä ~ kynsi), hoitaa ~

feoifö, voitua ~ joutaa jouti, noutaa ~ nouti (vrt. nousee
nousi).

e) Verbeissä, joiden vokaalivartalo päättyy pitkään
vokaaliin tai kahteen vokaaliin {vastasi).

Äännevaihtelulta tavuaseman johdosta.

36 §. 1. Esimm, lapset •- lasta; veitset ~ veistä;
rukoukset ~ rukousta, rukous; juoksen ~ juoskoon; punnit-
sen ~ punnitkoon.

Vokaalien välisen ps:n, fem, ks: n sijalla esiintyy tavun
ja sanan lopussa s. Verbi vartaloissa on kuitenkin tsm
sijalla tavun lopussa t.

2. Esimm. yhteen, yhden ~ yÄ|£ä; kahtena, kahdelle
kah\ta; vyyhti ~ vyyh\tä.

Vokaalien välisen ht: n (hd:n) sijasta esiintyy tavun
lopussa h.

3. Esimm. onnettomat
lumen -—■ lunta.

onneton, onnetonna; lumi,

Vokaalien välisen m:n
sanan lopussa n.

asemesta esiintyy tavun ja

4. Esimm. nuorimpaan, nuorimman ~ nuorinta, nuorin
Superlatiiveissa vastaa vokaalien välistä mjntä, mm-.aå

tavun ja sanan lopussa n.
5. Esimm. kolmante\na, kolmanne\n kohnat\ta (kol-

mansia); tuhante\en, tuhannelta ~ tuhat\ta, tuhat.
Vokaalien välisen nt:n (nn: n) sijalla on tavun ja sanan

lopussa t (n: n edessä n, ks. 37 §).

Esim. kolmansina ~ kolmas.
Ordinaaliluvuissa on i:n edellä esiintyvän vokaalien

välisen «sm sijalla sanan lopussa (alkuperäisen i:n kadot-
tua) s.
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6. Esimm. vieraat ~ vierasta, vierasna, vieras; kirveet ~

kirvestä, kirves; keväällä ~ kevättä, kevät (kevännä); vastaan ~

vastatkoon, vastattiin [vastannut); terveeksi~ terve’, tervettä ( tervennä).
Vastaamassa vokaalien välistä katoa esiintyy tavun ja

sanan lopussa 1) osittain s, 2) osittain t [n:n edessä n, ks. 37 §),
3) osittain sanan lopussa aspiratsioni, tn edessä t (w:n edessä n,
ks. 37 §).

7. Esim. saakaa ~ saa’.
Vastaamassa vokaalien välistä &:ta esiintyy sanan lopussa

aspiratsioni.
Vaihtelut osottaa seuraava taulu;

Vokaalien Talissa. Tavun ja sanan lopussa.

1. Ps (lapsi) g (lasta)
ts (veitsi) (s (nomineissa) (veistä)

(kaitsen) \t (verbeissä) (kaitkoon)
fcs.Quoksen) s (juosta)

2. ht (Jid) (yhteen, yhden) h (yhtä)
3. m (lumi) n (lunta)
i.jinp {mm) n (suurinta)
5. Nt (iin) (kolmantena) t (kolmatta)

ns (kolmansina) s (kolmas)
6. 0 (vieraat) |s (vieras)

(keväällä) it (kevät)
(terveet) l' (t) (terve')

7. k (saakaa) ' (saa')

Mukautumisilmiöitä.
37 §. Esimm. vastatkoon ~ vastan\nut; punnitkoon

~ punnin\nut; vuot\ta, vuote\na ~ vuon\na; kevät ~ ke-
vän\nä; kolmat\ta ~ kolman\na; terve’, tervet\tä ~ terven\nä.

Tavua lopettavan t:n asemella esiintyy mm edessä n.
Samoin on myös n n-.n edellä niissä sanoissa, joiden nomi-
natiivi loppuu aspiratsioniin.

38 §. Esimm. toise\na ~ tois\sa, koto\na ~ al\la,
nuore\na ~ nuor\ra; sano\ne\n ■—■ juos\se\n, tul\le\n, pur\re\n;
sano\nut —> juos\sut, tul\lwt, pur\rut.
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Tavua alottavan n:n asemella esiintyy (essiiveissä,
potentsiaaleissa ja partisipeissa) sm jäljessä tavallisesti s,
hn jäljessä l, r: n jäljessä r.

39 §. Bsimm. panta ~ pankoon (s. o. pakkoon), men-
tiin ~ menköön (s. o. merjköön), on ~ onko (s. o. otjko).

Kun k seuraa, on muuten esiintyvän n:n sijalla ij (jota
vaihtelua ei suomen kielen oikeinkirjoitus osota).

Liite äänneoppiin.

Oikeinkirjoitusoppi

40 §. Kirjoituksella tarkoitetaan niitä merkkejä,
joilla puhuttu kieli merkitään.

Oppia kirjoituksen oikeasta käyttämisestä sanotaan
oikeinkirjoitusopiksi.

41 §. Suomen kielen kirjoitus on äännekirjoitusta
s. o. semmoista, missä kukin merkki tarkoittaa määrättyä
äännettä. Näitä merkkejä sanotaan kirjaimiksi.

42 §. Koska ei kirjoitus kuitenkaan saata osottaa
ajatusta samalla täydellisyydellä kuin puhe, joka voipi apu-
naan käyttää kasvojenilmeitä, liikkeitä, pysähdyksiä ja eri-
laista äänenkorkeutta, on kirjoitusta täydennetty siten, että
kirjainten lisänä käytetään muita apukeinoja, etenkin kir-
jainten järjestämistä ryhmiin, jotka erotetaan toisistaan joko
tyhjillä väleillä tai eri merkeillä; välimerkeillä.

I. Kirjaimista.

43 §. Suomen kieltä kirjoitettaessa käytetään 28
kirjainta, jotka tavallisesti luetellaan seuraavassa jär-
jestyksessä: a, (h), (c), d, e, (f), g, h, i, j, Ic, l, m, n, o,
P, (2), r, s, t, u, v, {x), y, (e), (å), ä, ö.
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1 muist. Sulkumerkkien välissä olevat b, c, f, q, x, z, d
esiintyvät ainoastaan lainasanoissa tai vieraskielisissä sanoissa;
näistä c, q, x, z, å ainoastaan siteeratuissa tai transkribeeratuissa
sanoissa (ks. 44 §, 2 muist.).

2 muist. Kirjainmuotoja fja w käytetään s:n ja r:n rin-
nalla etenkin fraktuuristiilissä (ks. 47 §) ja välisti myös kirjoi-
tuksessa. Näistä käytetään /:ää silloin aina tavun alussa; isoa
W: tä käyttävät monet antikvastiilissäkin, etenkin nimissä, esim.
Wenäjä, Wiipuri. Koska fja «o merkitsevät aivan samaa kuin s
ja v, ovat ne suomalaisissa sanoissa aivan tarpeettomat.

44 §. Oikeinkirjoituksen pääsääntö on;

Kutakin kielenäännettä on merkittävä yhdellä ai-
noalla kirjaimella, jota käytetään ainoastaan tämän eikä
muiden kielenäänteiden merkitsemiseksi.

Poikkeuksena tästä säännöstä on suomen kirjakie-
len oikeinkirjoituksessa:

1. että w:ää käytetään, paitsi n:n, myös y: n merk-
kinä, jota se aina osottaa k:n edellä, esim. ranka (rarjka,
vrt. ranta), menköön (vrt. mentiin)-,

2. että ng:tä käytetään kahdennetun ij\ n merkkinä,
esim. rangat (= rayrjat, vrt. rannat).

3. että n. s. aspiratsioni jätetään merkitsemättä,
olipa se sitten erityisenä äänteenä tai seuraavan sanan
alkukonsonantin kaltaiseksi mftuttuneena.

1 muist. Sitä konsonantin kahdennusta, joka esiintyy
fclla tai p-llä, alkavien liitännäispartikkelien edellä vastaamassa
loppuaspiratsionia, eivät monet ensinkään merkitse, esim. ei tule-
kaan, tulepas; toiset taas, noudattaen maassa yleisintä ääntämistä
sen merkitsevät; ei tulekkaan, tuleppas (huom. ei kahdennusta
allatiivissa, kielteisessä konditsionaalissa, -»sa-sufflksin jäljessä
eikä enimmäkseen partikkeleissa, joissa kohdin ääntäminen eri
osissa maata on erilainen; esim. minullekin 1. minullenkin, ei tu-
lisikaan, poikansakin, hyvästikin).

2 muist. Paitsi lainasanoja esiintyy suomalaisessa kir-
joituksessa semmoisiakin sanoja, jotka ovat vain sitaatteina vie-
raista kielistä. Niitä kirjoitetaan yleensä samaan tapaan kuin
siinä kielessä, josta ovat peräisin. Kun ne ovat semmoisista
kielistä, joita kirjoitettaessa ei käytetä suomen kielen kirjoituk-
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sessa käytettyä kiijaimistoa, niin nimet suomalaisessa kirjoituk-
sessa toisin-kirjoitetaan (eli transkribeerataan). Täm-
möisissä siteeratuissa tai transkribeeratuissa sanoissa (toisinaan
lainasanoissakin) esiintyy koko joukko poikkeuksia ylempänä an-
netusta pääsäännöstä. Poikkeukset käyvät seuraaviin suuntiin:

1. Samaa merkkiä saatetaan käyttää useamman kuin yhden
äänteen merkkinä (vrt. n—n ja rj) ;

c = k ja s, esim. Cato, codex, Cecilia.
z = z, te ja s, esim. Fenza (lue: Fenza), Nizza (lue; Nitsa), zindberi

(te —• —■ tai s ).

2. Semmoisia (tai likimiten semmoisia) äänteitä, joilla
suomalaisessa kirjoituksessa on oma merkkinsä, osotetaan toi-
sella merkillä. Tämmöisiä merkkejä, jotka siis suomen kielen
kannalta oikeastaan ovat liikanaisia, ovat:

c = k ja s, ks. ylemp.
q = k, esim. Quintus.
å= o, esim. Ångermanland.

3. Yhdellä merkillä merkitään kahta eri äännettä

x = ks, esim. codex.
z = ts, esim. zinoberi.

4. Kahdella eri merkillä osotetaan yhtä äännettä (vrt. ng
= kahdennettu rj):

sh = s (myös S), ssh = Ss, esim. tshuvasshi.
zh —Z, esim. Voronezh.
kh = /, esim. Khiva.
gh =y, esim. Osman Ghazi.
th =8- (myös ö), esim. Plymouth.
dh=ö, esim. dhiimarkhos (uuskreikk. sana, merk. pormestari).

45 §. Vokaalimerkinkahdesti kirjoittamisella (ilman
mitään välimerkkiä) tarkoitetaan, että vastaava vokaali-
äänne on pitkä (ks. yllä 12 §, 1), esim. aamuun,
tuulee.

Konsonanttimerkin kahdesti kirjoittamisella tarkoi-
tetaan konsonantin kahdennusta (ks. yllä 12 §, 3), esim.
kyllä, virrat.
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46 §. Isoa alkukirjainta käytetään:
1. Sanoissa, jotka alettavat lausejakson. Esimm.

Herää sinä, jolta maltaat! Aamuaurinko ei ole niin hel-
teinen kuin sydänpäivän. „Mikä on totuus?“ kysyi Pi-
latus. Lainatun lauseen alussa kaksoispisteen jäljessä
enimmiten käytetään isoa alkukirjainta, esim. Sananlasku
sanoo: „Sanasta miestä, sarvesta härkää''1 .

2. Erisnimissä (henkilöiden ja paikkaili nimissä
y. m.), esim. Runeberg, Saimaa. Yrt. 64 §.

Muist. Monet kirjoittavat isolla alkukirjaimella myös
kansalaisuusnimiä, kun ne ovat substantiiveja (esim. Saksalainen ),
kuunnimiä (esim. Tammikuu), jotkut myös viikonpäivien ja juh-
lien nimiä (esim. Maanantai, Joulu). Tämä on kuitenkin tar-
peetonta.

3. Jumala sanassa ja sen kanssa samaa merkitse-
vissä sanoissa (esim. Herra, Luoja, Kaikkivaltias).

4. Usein puhuttelusanassa Te, sekä muissa puhut-
teldsanoissa ja arvonimissä, kun ne kohdistetaan yhteen
henkilöön, välistä jossakin muussakin sanassa, johon tah-
dotaan eri huomiota panna, esim. Mikä on Teidän mieli-
piteenne, Herra Pastori? Herra Kauppias Pylkkäselle,
Mikkeliin.

5. Tavallisesti runosäkeiden alussa.
47 §. Suomen kieltä merkitään latinaisilla kirjoituskirjai-

milla sekä painettaessa n. s. antikva- („latinaisilla") tai jrattuuri-
kirjaimilla (jälkimäistä nimitetään myös schwabach-, saksa-
laiseksi tai gootilaiseksi kirjainlajiksi).

Kursiivi-kiv] äimiä käytetään erityisesti jotakuta yksi-
tyistä sanaa huomauttamaan, erittäinkin osottamaan sitä,
mikä paruillaan on tutkimuksen tai selityksen alaisena, esim.
„Jlaho, sana on alkujaan merkinnyt turkisnahkaa".

Paksua ja harvennettua kirjainlajia käytetään eri-
tyisen painon antamiseksi erityisille sanoille, sekä myös
päällekirjoituksissa. Esim. „Norainit ovat joko substan-
tiiveja tai adjektiiveja".
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Kapiteeli- eli unsiaali-kirjaimia (isojen kirjainten muo-
toisia) käytetään päällekirjoituksissa sekä tekstissä tavalli-
sesti henkilöiden nimien huomauttamista varten. Esim. „Elias
Lönnrot on Kalevalan kokoonliittäjänä maailmankuulu “.

Nämät kaikki kirjainlajit ovat latinaisen kirjaimiston muo-
dosteluja. Aikaisemmin meillä yksinomaan käytetty fraktuuri on
viime aikoma yhä enemmän saanut väistyä käytännöllisemmän
jakauniimman antikvan tieltä. Koska fraktuuri latinaisesta kir-
jaimistosta poiketen tuottaa vain tarpeettomia vaikeuksia luku-
opetukselle, olisi syytä saada se kokonaan poistetuksi.

48 §. Jos sana on kirjoituksessa jaettava kahdelle
riville, niin jako tapahtuu kahden tavun rajalla. Huo-
mattava on, että kun on kaksi tai kolme konsonantti-
merkkiä rinnakkain, ainoastaan viimeinen siirretään seu-
raavalle riville, esim. las-tuista, simp-sulcka, myrs-kyssä,
hyl-läisyys, lan-gat, myrk-Jcyä.

Yhdistetyt sanat jaetaan eri riveille yhdysosien
mukaan, esim. nimen-omaan, uutis-asukas.

11. Väleistä ja välimerkeistä.

Väleistä.

49 §. Kussakin sanassa esiintyvien äänteiden merkit
asetetaan yhdeksi merkkiryhmäksi, ja nämät merkkiryh-
mät erotetaan toisistaan pienillä välimatkoilla.

Muist. Yhdistetyt sanat ovat yhteenkirjohettavat.
Koska toisinaan on vaikea erottaa todellista sanayhdis-

tystä lauseopillisesta sanaliitosta, niin on tässä kohden jon-
kinmoista horjuvaisuutta muutamissa tapauksissa, etenkin kun
määräyssana on jokin paikan- tai kielennimi nominatiivi- tai ge-
netiivimuodossa, esim. Tuomas piispa (ei juuri milloinkaan Tuo-
mas-piispa), Kärpät vuoret (tai Karpat-vuoret), suomen kieli (tai suo-
menkieli), latinan kieli, tsheremissin kieli.

Selvästi yhdistettyjen sanojen erikseen kirjoittaminen, joka
on kovin yleistä huolettomassa ja taitamattomassa kirjoituksessa
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(etenkin ilmoituksissa, kylteissä), on hyvin pahaksi oikeinkirjoi-
tusvirheeksi katsottava.

Suurempaa väliä käytetään suurempien välimerkkien
(pisteen, huutomerkin, kysymysmerkin) jäljessä.

Uusi rivi ulotetaan, kun tahdotaan ilmaista että ai-
netta käsitellään jossakin määrin eri näkökannalta. Suu-
rempia aukkoja käytetään osottamaan uuden osaston alkua
esityksessä.

1 muist. Vuoropuheluissa asetetaan kunkin eri henkilön
lausunto uudelle riville.

2 muist. Runoudessa alettavat säkeet uuden rivin. -Säe-
jakson väliin jätetään muutamien rivien väli.

Välimerkeistä.
50 §. Välimerkit ovat joko:

c 1. suurempia, joita käytetään tai voidaan käyt-
tää lausejaksojen lopussa: piste (.), kysymysmerkki
(?) ja huutomerkki (!); tai

2. pienempiä, joita käytetään erottamaan lause-
jakson eri osia toisistaan tai erityisiä lisäyksiä lausejak-
son varsinaisista osista; pilkku 1. komina (,), puoli-
piste 1. semikoolon (;), kaksoispiste 1. koolon (:),
sekä lisäksi; sulkumerkit eli parenteesi () tai [],

ajatusviiva ja lainaus- eli sitatsionimerkit „
“.

50 §. Pistettä käytetään:
1. Sellaisen lausejakson lopussa, joka sisältää väit-

teen tai kertomuksen, esim. Ei Jumala ole kiirettä luo-
nut. Paljo on huolta orjuudessa, isännyydessä enempi.

Muist, Lainatun lauseen loppuun ei panna pistettä, jos
se on johtavan lauseen edellä tai sisässä, esim. „Ei Jumala ole
hiirettä hionutsanoo suomalainen sananlasku.

2. Sanoja lyhennettäessä, kun sanan lopusta on
jätetty pois kirjaimia.
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Tavallisimmat tämmöiset lyhennykset ovat seuraavat

a. p. = aamupäivällä
ed. = edellinen

n. s. = niin sanottu
nyk. = nykyinen
oik. = oikeastaan

Jpenni, penniä
~~

\ päivä, päivänä

emt. = entinen
e. pp. edellä puolenpäi-

vän
esim. = esimerkiksi
i. p. = iltapäivällä

s., siv. = sivu, sivulla
s. o. = se on
t. = taij. n. e. = ja niin edespäin

j. pp. = jälkeen puolenpäi- t. m. s. tai muuta sem-
väu moista

ks. = katso t. v. = tänä vuonnat. v. = tänä vuonna
v. vuonnaI. eli v. vuonna

mk. = markka, markkaa vert., vrt. = vertaa
maks. maksanut y. m. ynnä muuta
muist. muistutus sekä kaikkien ristinimien
nim. nimittäin alkukirjaimet.
nk. = niinkuin

1 muist. Lyhennettäessä tavallisesti lopetetaan konso-
nanttiin, jota seuraisi vokaali, esim. toukok. = toukokuun 1. tou-
kokuuta, Fr. = Fredrik. Viimeisen kirjaimen kahdesti kirjoitta-
misella tarkoitetaan monikollisuutta; esim. esimm. = esimerkkejä.
sivv. = sivut, sivuilla, vv. = vuosina.

2 muist. Useampia pisteitä käytetään osottamaan että
useampia kirjaimia puuttuu tai ettei jatkoa tiedetä, esim. Kerran
satuin matkoillani F .... n pitäjään. Sairas sai vaivoin sano-
tuksi: „Minä kur . ...,minä olen syy “.K

52 §. Kysymysmerkkiä käytetään lausejakson
jäljessä, joka sisältää suoran kysymyksen. Esim. Kuka
olette? Tiedätkö, että ystävämme on kuollut? „Minne
matka?li kysyivät kaikki yhdestä suusta.

Huom. En tiedä, minne hän matkustaa.
53 §. Huutomerkkiä käytetään:
1. Huudahdusten ja puhuttelusanojen jäljessä, esim.

Voi! Voi minua! Kallis ystäväni!
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1 muist. Välittömästi toisen huudahduksen edellä ollen
erotetaan interjektsioni tavallisesti vain pilkulla, esim. Voi, kuinka
olen onneton!

2 muist. Puhuttelu, joka on keskellä lausejaksoa, erote-
taan pilkulla muista lausejakson osista, esim. Niinkö, veikkoseni,
ajattelet?

2. Huudahdus-, toivotus- ja kehotuslauseiden jäl-
jessä, esim. Eläköön isänmaa! Kuinka olen onneton!
sanoi tyttö raukka. Kunpa ilta joutuisi! Mene ja tee
samoin!

3 muist. Näissä tapauksissa usein käytetään myös pis-
tettä.

54 §. Pilkkua käytetään
1. Erottamaan saman lausejakson eri lauseita toi-

sistaan, esim. Päivän kultainen kerä kohosi veden pin-
nasta, ja käki alotti kukuntansa, pienet linnut viserryk-
sensä. Kun merituuli kauan ja kovasti puhaltaa, niin
näymme meren laineitten loiskivan yhä korkeammalle
rantoja vasten. Nuoriso, jonka käsissä on tulevaisuus,
on sen tekevä.

1 muist. Hyvin lyhyet lauseet jätetään monesti pilkulla
erottamatta, esim. Minä luen ja sinä laulat. Nyt saa tulla ken
tahtoo. Hyvä oli että tulit. Useat eivät käytä pilkkua pitempien-
kään subjekti- ja ohjektilauseiden edellä, esim. Minä tiedän että
uusi aika ei hyväksy vanhemman ajan käsityskantaa.

2 muist. Pilkkua ei panna kopulatiivisten ja disjunktii-
visten lauseiden väliin, jos niillä on yhteinen subjekti (usein
myös, jos niillä on jokin mun lauseenosa yhteinen), esim. Hän
kumarsi nöyrästi ja astui ovesta ulos. Minä kasvatan ihmisiä ja
sinä hevosia. Joko tulet tai olet tulematta, huonosti sinun käypi
joka tapauksessa.

2. Erottamaan rinnastettuja lauseenosia, joiden
välissä ei ole konjunktsioneja ja, sekä, -kä, eli, tai, esim.
Hän on hyvä, kaunis ja iloinen. Oli sielläpoikia ja tyttöjä,
jopa 1. vieläpä vanhoja ukkoja. En käynyt kylässä, saati
kirkossa. Hän on rikas, mutta itara mies. Tule uudel-

3
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leen kolmen tunnin kiduttua, siis kello kahdeksalta. Mutta:
Isä ja äiti tulevat. Isä tai äiti tidee.

Muist. Jos substantiivilla on kaksi adjektiiviattribuuttia,
käytetään niiden välissä pilkkua ainoastaan siinä tapauksessa
että jälkimäisellä on erityinen paino, esim. Vanha hyvä ystäväni !

Tää armas, kallis maa.
3. Erottamaan puhuttelu- ja huudahdussanoja lau-

seen muista osista (ks. 53 §, 1 muist.).
4. Joskus muuten, ikäänkuin muusta lauseyhtey-

destä erottamaan muutamia määräyksiä, etenkin semmoi-
sissa lauseissa, joissa eri sanoilla on paljo määräyksiä,
esim. Suomi on kohonnut ja kohoaa yhä vielä, vettä va-
luen, Itämeren helmasta.

55 §. Puolipistettä käytetään:
1. Erottamaan samaan lausejaksoon kuuluvia yh-

distettyjä lauseita, esim. Se tuntimäärä, joka kouluis-
samme on suotu äidinkielen opetukselle, on ollut supistet-
tuna aivan mitättömiin; tämä lyhyt aika on mennytpää-
asiassa ainekirjoitukseen ja kieliopin opetukseen, ja sillä
tavoin tuskin mitään aikaa on jäänyt kirjallisuuden lu-
kemiseen.

2. Muuten milloin lausejaksossa tarvitaan suurem-
paa välimerkkiä kuin pilkkua, esim. Kaunis oli syksyi-
nen päivä; aurinko loisteli ikäänkuin jäähyväisiksikohta
talviuneen vaipuvalle luonnolle.

56 §. Kaksoispistettä käytetään:
1. Suoran kertoraalauseen edessä, kun johtava

lause käy edellä, esim. Jesus sanoi: Sallikaa lasten tulla
minun tyköni!

2. Sanojen ja lauseiden edessä, jotka sisältävät
jakoja, esimerkkejä, luetteloita, todisteita ja selityksiä
edelliseen, esim. Sanat jaetaan kolmeen pääluokkaan:
nomineihin, verhoihin ja partikkeleihin. Milloin laiska
työn tekee: talvella ei tarkene, kesällä ei kerkiä?
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3. Sanoja lyhennettäessä, kun kirjaimia on jätetty
pois sanan sisästä. Tämmöisiä lyhennyksiä ovat:

Majdti Majesteetti
n:o = numero

h:ra = herra
k:lo kello

Tällä tavoin menetellään aina, kun lyhennetyn sa-
nan sijapääte, epäselvyyden välttämiseksi, on ilmipantava,
esim. Keisari Aleksanteri I oli Suomen Suuriruhtinaana
v:sta 1809 v:een 1825. Aion tänä kesänä elok. 1 p:stä
20 p:ään oleskella Helsingissä.

1 muist. Samalla tavoin käytetään kaksoispistettä, kun
lukusanamerkkien tai pykälämerkin jälkeen lisätään päätteitä,
esim. Suomi 19:nnellä vuosisadalla. Yliopiston kirjasto on avoinna
k:h 10:stä 3:een ja klo 3:sta 9:ään illalla. Päätteen tällä tavoin
merkitseminen on välttämätöntä, jos lukusanan perässä ei seuraa
samassa sijassa oleva substantiivi, tai kun ei ole selvä, onko luku-
sana perus- vai järjestysluku.

C 2 muist. Toisinaan sanan sisästä lyhennettäessä ei käy-
tetä mitään lyhennysmerkkiä, esim. hra = herra, klo = kello,
nk. = niinkuin, mk. = markka(a). Välistä käytetään viivaa, joka
pannaan viimeisten kirjaimien alle, esim. H™

= herra, samoin:
IQnnellä 2.nen

.

57 §. Sulkumerkkejä eli parenteesia käytetään
erottamaan muistutuksia, selityksiä, viittauksia, jotka
ovat jossakin määrin erillään lausejaksosta, esim. Lause-
oppi (syntaksi) on se kieliopin osa, joka käsittelee sanojen
järjestymistä lauseiksi. Klausenburg on unkariksi Ko-
lozsvår [lue: Kolozvär].

Muist. Sulkumerkkien asemesta käytetään ajatusviivaa,
etenkin jos parenteesina on kokonainen lause, esim. Hän on

niinkuin kyllä tietänet varakas, mutta itara mies. Jumala on. —

käyttääkseni erään historioitsijan sanoja niin paljon vaivaa näh-
nyt Suomen kansasta, että olisi ihme, Jos sen täytyisi kadota.

58 §. Ajatusviivaa käytetään:
1. Kun lausejakso tahallisesti keskeytetään, esim.

Aika on kyllä sopiva, mutta
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2. Kim jotakin odottamattomaksi esitettyä seuraa,
esim. Se kolmas, se oli kuolema.

3. Erottamaan eri henkilöiden lausumat toisistaan
esim. Minne matka? Helsinkiin. Onnea mat-
kalle! Kiitoksia.

4. Ajallisia tai paikallisia rajapisteitä merkitsevien
lukujen tai nimien välillä, esim. Keisari Aleksanteri I
oli Suomen Suuriruhtinaana vv. 1809—1825. Faneil-
laan on tekeillä Oulun —Tornion ja Turun—Karjaan
rautatie.

Muist. Yrt. 57 §, muist.
59 §. Lainaus- 1. sitatsionimerkkejä käytetään

molemmin puolin sanoja tai lauseita, joita esitetään toi-
selta lainatuiksi, esim. „Ei suuret sanat suuta halkaise
sanoo suomalainen sananlasku. „Kaikki tahi ei mitään“

on joka asiassa aina ollut tunteitteni ja ajatusteni perus-
teena. „Armoa, armoau

, huusi vanki. Topeliuksen „Luon-
non kirjan“ tuntee jokainen Suomen lapsi.

Muut kirjoitusmerkit.

60 §. Yhdysmerkkiä (-) käytetään:
1. Sanoja jaettaessa kahdelle riville.
2. Kun yhdistetystä sanasta jätetään toistamatta

se osa, joka sillä on yhteinen edelläkäyvän tai seuraavan
sanan kanssa, esim. luku- ja kirjoitustaito, syntymäpaikka
ja -aika.

3. Yhdistettyjen sanojen yhdysosien välillä selvyy-
den vuoksi: a) jos yhdistyksen eri osat ovat yhdenar-
voiset (rinnastettu yhdistys), esim. saksalais-suomalainen
sanakirja, Helsingin suomalais-ruotsalainen seurakunta,
historiallis-kielitieteellinen osasto; h) jos edellisen yhdys-
osan loppuvokaali on sama kuin jälkimäisen alkuvokaali,
esim. esi-isä, raha-asia; e) joskus muutenkin, etenkin
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jos yhdistys on harvinainen tai satunnainen, jos yhdistys
tulee kovin pitkäksi tai jos muuten selvyys sitä vaatii,
esim. lakitta-olija, 7-vuotinen, sananlennätin-virkamies,
maa-ilma (vrt. maailma).

1 muist. Yhdistetyssä sanassa, joka ei ole rinnas-
tettu yhdistys, ei koskaan saa olla muuta kuin yksi yhdys-
merkki ja se oikealla paikalla yhdysosien välillä (vrt.
169 §, 2), esim. rahaasiain-toimituskunta (vrt. yllä 3
kohta, h); väärin: raha-asiaintoimituskunta ja vielä enem-
män : raha-asiain-toimitus-kuntd).

2 muist. Useat käyttävät yhdysmerkkiä runsaammalti,
kuin mitä yllä on esitetty; yleensä ei sen runsaampi käyttämi-
nen kuitenkaan ole tarpeellinen.

61 §. Heittomerkkiä eli apostrofia (’) käytetään:
1. Osottamaan että sanassa jossakin eri tapauk-

sessa ei ole sitä loppuvokaalia, joka siinä muuten on
yleinen, esim. kosk’ei; Hän oV niin kirkas, kaunoinen.

2. Kahden samanlaisen vokaalimerkin välissä osot-
tamaan että vokaalit eivät kuulu samaan tavuun, erit-
täinkin, kun on rinnakkain kolme vokaalimerkkiä, joista
kaksi ensimäistä merkitsee pitkää vokaalia tai diftongia,
esim. vaa’an, tuo’os, lyö’ös, ruo’ot, ja’amme; runossa:
sa’an sadan, pa’an padan, hopeinen.

3. Vieraissa nimissä alkuperäisen nominatiivimuo-
don osottamiseksi, esim. Krohn'in runoelmat, Cervantes’in.

Muist. Heittomerkin käyttäminen on tullut viime ai-
koina yhä harvinaisemmaksi. Koska suomessa vieraita nimiä
taivutettaessa aina lisätään i (paitsi s-loppuisissa), onkin alku-
peräisen nominatiivimuodon löytäminen yleensä helppo. Syytä
olisi käyttää heittomerkkiä: 1) «-loppuisissa nimissä i:n jäljessä,
jotta nämä harvinaisemmat nimet erottaisi konsonanttiloppui-
sista, esim. Bellini’n, RossinVn; 2) nimissä, joissa on kuulumaton
loppukonsonantti-merkki, Bordeaux’issa 1. Bordeaux’ssa, Daudefin
1. Daudefn.

62 §. Pykälä- eli paragrafimerkkiä (§) käytetään
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yhdessä numeroiden kanssa osottamaan kirjoituksen (lain)
eri osia, esim. 1 §.

Tähtimerkki 1, asteriski (*) ja risti (f) viittaavat
muistutuksiin (samassa merkityksessä käytetään myös
numeroita ja kirjaimia).

Yhtäläisyysmerkki (=) merkitsee samaa kuin sanat
yhtä kuin, savia kuin.

& käytetään joskus (etenkin toiminimissä) samassa
merkityksessä kuin ja, esim. Lång Ståhlberg.

:|: säkeen lopussa osottaa, että se on toistettava.



Sanaoppi.

Sanojen lajit,

63 §. Sanat jaetaan kolmeen ryhmään: nominei-
hin, Terhoihin ja partikkeleihin.

64 §. Noniini (nimisana) on semmoinen sana, joka
nimittää mikä tai mimmoinen jokinon. Nominit ovat
kahta lajia: substantiiveja ja adjektiiveja.

1. Substantiivi (oliosana) nimittää mikä jokin on.
Substantiivit jakautuvat merkityksensä puolesta kahteen

pääryhmään:
a) Konkr.eetisiin (esinenimiin), jotka ovat todellisten

tai kuviteltujen elävien tai elottomien esineiden nimiä, esim.
poika, lehmä, koivu, kivi, kynä; henki, aave.

h) Abstraktisiin (ajatusnimiin), jotka ovat ominaisuu-
den, toiminnan, tilan nimiä, esim. hyvyys, lukeminen, hämmästys,
kuolema.

Konkreetinen substantiivi on;
a) Yleisnimi (appellatiivi), kun se ilmoittaa kaikkien

niiden esineiden (aineiden, ryhmien) yhteisen nimen, jotka kuu-
luvat samaan lajiin, esim. poika, pöytä, veitsi, kynä, vesi, laivasto.

bj Erisnimi (propri), kun se ilmoittaa yhden elävän tai
elottoman esineen erityisen nimen, esim. Elias Lönnrot; Musti,
Voima (esim. hevosen nimenä); Amerikka, Suomi, Pori, Kokemäki,
Kymi, Aavasaksa; Otava, Kalevanmiekka; Tiedeseura, Kotikielen
seura; Valvoja, Luonnon kirja.
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Yleisnimien joukosta huomattakoon:
a) Ainenimet (substantiva materiae), jotka nimittävät

aineen, esim. vesi, multa, savi.
b) Eyhmänimet (kollektiivit), jotka yksikkömuotoisina

ilmoittavat joukon yhteenkuuluvia esineitä, esim. männikkö,puisto,
matkue.

2. Adjektiivi (laatusana) nimittää mimmoinen
jokin on, esim. hyvä, ruma.

Nomineita, joko substantiiveja tai adjektiiveja, ovat:
1. Lukusanat, jotka ilmoittavat määrätyn luvun

tai järjestyksen, esim. kaksi, kolmas.
2. Pronominit (asemosanat), joita käytetään no-

minien sijassa, esim. minä, mikä.
65 §. Verbi (teonsana) on sellainen sana, jolla il-

moitetaan jostakin esineestä jokin toiminta tai tila.
Verbit ovat:
1. Transitiivisia (kohteellisia), kun verbin toi-

minnan ajatellaan suorastaan kohtaavan jotakuta esinettä,
esim. lyön (koiraa), syön (leipää).

Transitiiviverbi tunnetaan siitä, että sillä saattaa
olla objekti.

2. Intransitiivisia (kohteettomia), kun verbi il-
moittaa toimintaa tai tilaa, jonka ei ajatella suorastaan
kohtaavan jotakin esinettä, esim. juoksen, istun.

3. Refleksiivisiä (itsekohtaisia), kun verbin toi-
minta kohtaa samaa persoonaa, josta toiminta lähtee
(joka on subjektina), esim. heittäytyi, pesihen.

66 §. Partikkeli (apusana) on jokainen sana, joka
ei ole nomini eikä verbi.

Partikkelit ovat:
1. Adverbeja (määrääjiä), jotka määräävät ver-

bejä tai adjektiiveja johonkin asianhaaraan (paikkaan,
aikaan, tapaan j. n. e.) katsoen, esim. siellä, nyt.

2. Prepositsioueja ja postpositsioneja (etu- ja
jälkisanoja), jotka substantiivin viereen asetettuna ilmoit-



41

tavat sen ja jonkun muun sanan keskinäistä suhdetta,
esim. pöydän alla, kautta maan.

3. Konjunktsioneja (sidesanoja), jotka yhdistävät
lauseita ja lauseenosia, esim. ja, Jcun.

4. Interjektsioneja (kiihtosanoja), jotka ovat huu-
dahduksia, mitkä yksinään voivat muodostaa lauseen,
esim. Ah! Voi!

Sanojen muodot.

Johdatus.
67 §. Esimm. Koiralla on lihapala suu\ssa. Hän

ui virra\n poikki. Virra\ssa hän näke\e lihapalani kuva\n.
Kas tuo\ssa on liha\a, se\n minä ota\n ja syön. Hän
tavottele\e kuva\a, mutta sama\ssa hän menettä\ä lihapalaln,
joka häne\llä on suu\ssa, ja virta vie se\n pois.

Jos tarkastamme niitä erityisiä sanoja, jotka esiin-
tyvät lausejaksoissa, niin huomaamme että useimmissa
sanoissa on semmoisia äänteitä tai äänneryhmiä, joiden
tehtävänä on osottaa sanan asemaa lauseessa, sen suh-
detta muihin sanoihin. Näitä äänteitä tai äänneryhmiä
sanotaan taivutuspäätteiksi. Sitä sanan osaa, jokajääpi
jäljelle, kun taivutuspääte erotetaan, sanotaan sanan
vartaloksi.

1. Taivutuspääte on semmoinen äänne tai
äänneryhmä, joka osottaa sanan suhdetta lau-
seen muihin sanoihin.

2. Vartalo on se osa sanaa, joka jääpi jäl-
jelle, kun taivutuspääte on siitä erotettu.

Sananmuodostusta taivutuspäätteen avulla sanotaan
sanan taivutukseksi, ja täten muodostettua sanaa taivu-
tusmuodoksi.
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Lauseessa saattavat sanoina esiintyä semmoisetkin,
joissa ei ole mitään taivutuspäätettä, esim. yllä olevissa
lauseissa: lihapala, hän, ui, virta. Lauseessa esiintyvät
sanamuodot saattavat siis olla joko taivutusmuotoja
tai pelkkiä vartaloita.

Niitä sanoja, jotka eriävät toisistaan ainoastaan
taivutukseen katsoen sanotaan saman sanan eri (tai-
vutusmuodoiksi, esim. suu: suusta suuhun j. n. e.

68 §. Esimm. Lapsi syö, kun äiti häntä syö, itää.
Koira menettää lihapalan (vrt. lihapala häneltä menee).
maa ~ maallinen; kala ~ kala\ton.

Kun tarkastamme sanavartalotta, niin huomaamme
että usein sana (sanavartalo) on osana toisessa, joka on
edellisestä jollakin äänteellä tai äänneryhmällä muodos-
tunut. Tämmöistä äännettä tai äänneryhmää sanotaan
Johtopäätteeksi; sitä sanan osaa, joka jää jäljelle kun
johtopääte erotetaan, sanotaan kantavartaloksi.

1. Johtopääte on semmoinen äänne tai ään-
neryhmä, jolla uusi sanavartalo on muodostunut
toisesta sanasta.

2. Kantavartaloksi sanotaan sitä sanan
osaa, joka jääpi jäljelle, kun johtopääte on ero-
tettu.

Sanavartalon muodostamista toisesta johtopäätteen
avulla sanotaan sanan johdoksi; johdettua sanaa sano-
taan Johdannaiseksi. Niitä sanoja, jotka eroavat toi-
sistaan vain johtoon katsoen, sanotaan saman (kanta-)
sanan johdannaisiksi; esim. kalainen, kalakas, kalaisa,
kalaton j. n. e. ovat kala sanan johdannaisia.

69 §. Esimm. taloista ~ talo\i\sta, sano\n ~ sano\i\n
~ sano\isi\n >—- sano\tta\va, huono ~ huonolmpi, huono mpala.

Taivutus- ja johtopäätteidenkeskivälillä ovat n. s. tun-
nukset eli karakterit (nk. monikon -i-, indikatiivin imperfek-
tin -i-, konditsionaalin -isi-, komparatiivin -mpi ~ -mpa- j. ne.)
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Ne ovat johtopäätteiden luontoisia siinä suhteessa, että niillä
on muodostunut vartalo (voisimme sanoa: alivartalo) eikä
taivutettu sananmuoto. Mutta ne eroavat johtopäätteistä
siinä, että vartaloa, joka päättyy tämmöiseen tunnukseen,
ei käsitetä uudeksi sanavartaloksi, verraten kantavar-
taloon.

70 §. Lihapala puu\ jalka jalka\puu ke-
säasunto talvipäivä rahan\himo nelivuotinen.

Edelleen sanoja tarkastaessamme huomaamme, että
toisinaan niissä voimme erottaa semmoisia osia, jotka
ovat itsenäisiä sanoja (tai sanavartaloita). Tämmöisiä
sanoja sanotaan yhdistetyiksi.

Muist. Sanayhdistys on erotettava lauseopillisesta
sanaliitosta (esim. hyvä poika, kunnon mies, olen tehnyt), jos
kohta ei aina ole helppo niiden välille tehdä jyrkkää rajaa (esim.
suomen kieli ja suomenkieli).

71 §. Sanoja, joita ei edelleen voida taivutella, ovat
partikkelit. Ne ovat yksityisiä sanamuotoja, joista toisia
emme voi eritellä, toisissa taas voimme erottaa eri osia
(vartaloita ja päätteitä, yhdysosia), esim. vielä, ja, voi!
hyvä\sti, ulo\s, eritoten. Näiden erittelemisestä ks. alemp.

72 § Sanat saattavat siis muotonsa puolesta olla;
1. Junrisanoja, jollemme voi niitä jaottaa niin, että jo-

nakin osana olisi itsenäinen sanavartalo, esim. maa, kirja, ja, voi!
2. Taivutettuja sanoja, jos niissä voimme erottaa vartalon

ja taivutuspäätteen, esim. talo\ssa, ulo\s.
3. Johdettuja sanoja, jos niissä voimme erottaa kanta-

vartalon ja johtopäätteen, esim. liha\llinen.
4. Yhdistettyjä sanoja, jos ne voidaan jakaa osiin niin,

että osat ovat itsenäisiä sanoja, esim. liha\pala, ehdon-tahdon.
73 §. Talo, talo\n, talo\ssa; puhu\n, puhu\ä, puhu\-

koon;' vieras, vieraa\n, vieras\ta; vastaa\n, vastatkoon;
luku, luku\na, luvu\n, luvu\sta; luke\a’, luke\maan, lue\n,
lue\mme.

Jokaisella taivutettavalla sanalla on vokaaliin
päättyvä vartalo, jota sanotaan vokaalivartaloksi.
Useilla sanoilla on tämän ohessa konsonanttiin päättyvä
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vartalo: konsonanttivartalo. Usealla sanalla on kah-
denlainen vokaalivartalo: vahva ja heikko.

Sanaa, jolla on vain vokaalivartalo (vahva jaheikko
tai vaihtamaton), sanotaan yksivartaloiseksi, sanaa, jolla
on myös konsonanttivartalo, kaksivartaloiseksi.

Kuri puhutaan sanan vartalosta ilman tarkempaa mää-
räystä, niin sillä tarkoitetaan sanan vahvaa vokaalivar-
talo a, joka päättyy siihen vokaaliin, joka esiintyy useim-
missa sanavartaloon perustuvissa muodoissa; niin esim. vesi,
vede\n, vete\en, vete\nä, vet\tä sanan vartalona sanotaan ole-
van vete-.

74 §. Jokaisella päätteellä, jossa esiintyy takavo-
kaali {a, o, u), on myös vastaava etuvokaalinen muoto
(jossa on ä, ö, y), esim. kala\ssa: kylä ssä; tul\os: pää-
tös; kirjoitus: lähettys. Ks. 10 §.

Sanojen taivutus
(taivutusmuodot ja vartalot, taivnttamattomat muodot).

I. Nominit.

Deklinatsioni (sijoittelu).

75 §. Nominien taivutusta sanotaan deklinatsio-
niksi (sijoitteluksi).

Deklinatsionissa ovat huomattavat 15 sijaa sekä
kaksi lukua yksikkö (singulaari) ja monikko (plu-
raali). Sijojen nimet ja päätteet sekä luvut näkyvät
seuraavasta taivutuskaavasta.
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Sijojen muodot.

76 §. Päätteettömiä ovat:
1. Yksikön nominatiivi, esim. Lintu laulaa.
2. Yksikön 3:nen akkusatiivi, esim. Anna kirja

tänne!
Muist. Myös mon. nominatiivi ja akkusatiivi ovat oi-

keastaan päätteettömät, sillä -t ei ole varsinainen sijapääte, vaan
monikon tunnus.

77 §. Aina samanlaiset päätteet on seuraavilla
sijoilla:

1. Essiivi: pääte -na, -na, esim. Hän on talossa
isäntänä. Ei käy laatuun, että useat yhfaikaa ovat
isäntinä.

Muist. Essiivin päätteen n konsonantin asemella on
kuitenkin usein s:n, r:n ja aina Z:n jäljestä sama konsonantti kuin
mikä käy edellä (ks. yllä 38 §): tois\sa 1. tois\na, las\na 1. las\m,
nuorina 1. nuor\ra; huom. aina: al\la, yl\lä. Essiivikin siis oi-
keastaan kuuluu seuraavaan ryhmään.

2. Translatiivi: pääte -ksi, esim. Hän pääsi pa-
piksi. Ilmat ovat muuttuneet tuulisiksi.

3. Inessiivi: pääte -ssa, -ssä, esim. Kävin ky-
lä ssä, kylissä.

4. Elatiivi: pääte -sfa, -siä. esim. Hän tuli kp-
tä\sfä. Eno Jcertoi vieraista maista.

5. Adessiivi: pääte -Ha, -Itä, esim. Kävin kir-
kolla. Hän teki työtä uusilla voimilla.

6. Ablatiivi: pääte -Ha, -Itä, esim. Tulen Mr-
ko lla. Hän palasi kyliltä.

7. Allatiivi: pääte -Ile, esim. Lähden kirkolle.
Isä antoi rahaa pojille.

Muist. Runokielessä esiintyy myös pääte -llen.
8. Abessiivi: pääte -Ha, -Itä, esim. Leivättä

ei käy eläminen. Ei kylä koiritta.
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9. Komitatiivi: pääte -ne monikkovartalon jäl-
jessä sekä yksikössä että monikossa, esim. Mies tuli vai-
moine lisa, isä poikinensa.

Muist. Pääte on oikeastaan -ine sekä yksikössä että
monikossa.

10. Instruktiivi: pääte -n, esim. He ajavat rin-
nan. Mies veti kahde n käden. Tee työtä kaikin
roiniin. Poika seisoi paljain päin.

Mnist. Yks. instruktiivi on harvinainen. Pääte näyttää
alkujaan olleen -in sekä yksikössä että monikossa.

78 §. Sijoja, joilla eri' tapauksissa on erilaisia
päätteitä, ovat:

1. Nominatiivi: yksikössä päätteetön, monikossa
pääte -f sanan vartalon jäljessä. Esim. Talo on suuri,

h) Tämän kylän talo t ovat suure t. Yrt. 76 §.
2. Akkusatiivi: yksikössä on nomineilla kaksi akku-

satiivimnotoa; l:nen, joka on -w-päätteinen (genetiivin
kaltainen), sekä 2:nen, joka on päätteetön (nominatii-
vin kaltainen); monikossa akkusatiivin pääte on -f sanan
vartalon jäljessä (mon. nominatiivin kaltainen). Esimm.
a) 1. Mies ampui linnu n. 2. Ota poika mukaasi;
b) Poika antoi kirja t isälle.

Hu o m.! Personaalipronomineilla on sekä yksikössä
että monikossa -/-päätteinen akkusatiivi, esim. Vie hä-
net kotiin! Hän petti meidä t.

Muist. Varsinaisia akkusatiiveja ovat: 1) personaali-pro-
nominien akkusatiivit; 2) yks. -«-loppuiset, jotka
sattuman johdosta ovat tulleet genetiivien kaltaisiksi (akkusa-
tiivin alkup. pääte *-m). Sitä vastoin on yks. 2:nen akk. ja mon.
akk. muodoltaan = nom., vaikka niitä objekteina lauseopillisista
syistä sanotaan akkusatiiveiksi.

3. Partitiivi: päätteet -a, -ä ja -ta, -tä, esim.
En tunne tätä talo a.

a) -a, -ä pääkorottoman tavun lyhyen vokaalin tai
sitä seuraavan j:n jäljessä, esim. talo\a, kirja\a, pöytä\ä,
pappi\a, asuntola, emänti\ä, kansi\a, talopa, asuntoj\a, kau-
punkejla.
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Muist. Edellisen a:n, äni kanssa muodostaa -a, -ä,
pitkän vokaalin. Vrt. 22 §.

b) -ta, -ta muuten, esim. maa\ta, mailta, suo\ta, soilta.
ke\tä, mi\tä, perunoita, mansikoita, vapaalta, vapai\ta,
kirvei\tä, vuor\ta, lun\ta.

I, Partitiivin pääte on aina -a, -ä korottoman (pää- ja
sivukorottoman) tavun lyhyen vokaalin jäljessä tai tämmöistä
vokaalia senraavan j:n jäljessä, esim. talo\a, kanslia, petäjikkö]a,
lcuvernööri\ä, nominatiiviin, petäjikköjä, kuvernöörejä.

11. Partitiivin pääte on aina -ta, -tä:
1) Konsonantin jäljessä, esim. vuor\ta, lun\ta, kirves\tä.
2) Pääkorollisen tavun vokaalin ja diftongin jäljessä, esim.

maa\ta, mi\tä, mai\ta.
3) Pääkorottoman tavun pitkän vokaalin ja supistumadif-

tongin jäljessä esim. vapaa\ta, ehtoo\ta, vapai\ta, tärkei\tä, lyhyiltä,
vierailta, kuhilai\ta,

111. Tapauksia, joissa on sekä -a, -ä että -ta, -tä:
!)■ Sanan kolmannen tavun vokaalin jäljessä, esim.

ystävä\ä ja ystävältä, makea\a ja makea\ta, vahinko'\a ja vahinkoja;
samoin sanan neljännen ja senraavien tavujen jäljessä, jos kol-
mas tavu on lyhyt, esim. runoiVlja\a ja runoilijalta, ajattelijain ja
ajattelijalta (vrt. 16 §).

Tavallinen on -ta, -tä, jos edellä käypi kaksi vokaalia (io,
iö), esim. valtiolta, ilmiöltä. Muuten on -a, -ä tavallisempi, ja
miltei yksinomainen, jos edellinen tavu alkaa fcllä tai edellinen
vokaali on u, y, i, esim. asunto\a, annettu\a, puhelu a, elely\ä, kau-
punkiin, omeni\a.

2) Sivukorollisen tavun alkuperäisen diftongin jäljessä on
partitiivin pääte -ta, -tä (edellä heikko aste) esim. asunnoilta,
harakoilta, kuusistöi\ta, kaupungeilta, professoreilta (vrt. 16 §). Näi-
den muotojen asemesta käytetään kuitenkin myös semmoisia
muotoja, joissa on pääte -a, -ä ja diftongin loppu-i:n sijalla j,
esim. äsuntdj\a, kuusistöj\a, hdrakkbjla (professoreja vrt. I). Edel-
listä laatua olevat muodot ovat melkein yksinomaan käytän-
nössä sanoista, joiden vartalon viimeinen tavu alkaa yllä tai
joissa sen edessä on i, esim. laulajoita, ajajoi\ta, hakijoilta, asi-
oita, ansioilta.

4. Genetiivi : päätteet yksikössä -n, monikossa -en
(-in), -tien (-Heti), -fen.
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Yksikössä pääte aina on -n, esim. Tämä on isän
kirja.

Monikossa on useimmilla sanoilla kaksi genetiivi-
muotoa:

1) l:nen genetiivi, jossa pääte seuraa monikon
vartalon jäljessä; päätteet:

a) -en lyhyen i: n sekä lyhyttä vokaalia seuraavan
j:n jäljessä, esim. pieni\en, musti\en, emäntien, kanoj\en,
taloj\en, asuntojen.

h) -den {-tien) muuten, esim. kuusistoi\den, kor-
kei\den, vapaiden, mai\den, lyhyiden, vieraiden, kuhi-
laiden. Kaikilla sanoilla, joilla mon. genetiivissä on
pääte -den, saattaa sen asemesta olla -tien, esim. kuu-
sistoitten j. n. e.

HuomJ Mon. I:sen genetiivin päätteenä on -en, milloin
mon. partitiivin pääte on -a, -ä, sekä -den (-tien), milloin parti-
tiivin pääte on -ta, -tä. Kuitenkaan ei ole tämmöisiä (l:siä) ge-
netiivimuotoja, jotka vastaisivat -eja-, e/ä-loppuisia mon. parti-
tiiveja (pappeja, ristejä, kaupunkeja).

2) 2:nen genetiivi, jossa pääte seuraa sanan var-
talon jäljessä (ks. 86 §); päätteet ovat

a) -en lyhyen ?:n jäljessä; muiden lyhyiden vokaalien
jäljessä e on melkein aina supistunut edellisen vokaalin
kanssa i-loppuiseksi diftongiksi (24 §); esim. risti\en,
honka\in (harv. honka\en), kirja\in, kive\in, tähtäin.

1 muist. Sanoista, joiden vartalo on -«-loppuinen, käy-
tetään -i|ew-loppuisten mon. genetiivien ohella myös -em-loppui-
sia, esim. ristien ristein, pappien ~ pappein. Jälkimäiset ovat
muodostuneet kivein, tähtein y. m. semmoisten sanojen mallin
mukaan.

h) -ten konsonantin jäljessä, esim. vuor\ten, vie-
rasten, las\ten, onneton\ten.

2 muist. Mon. genetiivin päätteessä esiintyvä t, d (kato)
ei alkuperäisestä ole kuulunut päätteesen, vaan monikon tun-
nukseen; vrt. 76 §.

4



50

5. Illatiivi: päätteet —n, -h—n sekä -sen 1.
-.seen ja niin.

a) Vokaalin pidentymä ja n pääkorottoman tavun
lyhyen vokaalin jäljessä, esim. kouluin, kirkho\on, kau-
punkiini, kyli\in.

b) -h—n ja niiden välissä h-,n edellä käypä vokaali
pääkorollisen tavun vokaalin jäljessä sekä kaikkien dif-
tongien jäljessä, esim. maa\han, suu\hun, suo\hon, kehen,
ku\hun, soi\hin, kirkkoisiin, saunoi\hin, asuntoihin, kir-
voihin, vieraisiin, vaatteisiin.

c) yks. -sen 1. -seen pääkorottoman tavun pitkän
vokaalin jäljessä; samojen sanojen monikossa esiintyy
päätteenä -din (-hin päätteen asemesta); esim. viernai-
sen 1. vieraaseen, vapaa\sen 1. vapaaseen, huhilaa\sen 1.
kuhilaaseen; raon. vieraisiin ( vieraisiin), vapaisiin (
vapaihin), kuhilai\siin (= kuhilaisiin).

Muist.. Kalevalan kielessä on viimeksimainitussa tapauk-
sessa illatiivin päätteinä yks. -sen, mon. -sin, esim. lainehesen,hettehisin. Viime aikoihin asti on näitä illatiiveja }deensä kir-
joitettu -sen- ja -sin-päätteisinä; viime aikoina on kuitenkin
alettu yhä enemmän hylkiä keinotekoista -sin päätettä, niin että
toiset kirjoittavat yks. -sen, mon. -hin, toiset yks. -seen, mon. -siin.

79 §. Paitsi yllä lueteltuja sijoja on vielä muutamia
muita, joita ei käytetä läheskään kaikista sanavartaloista, vaan
ainoastaan muutamista;

1- Prolatiivi: pääte -(i)tse\ ~(i)tsi\ esim. maitse’, me-
ritse’, sivuitse’ 1. sivutse’, paitsi’.

2. Latiivi muotoja on useampaa lajia; huomattavimmat
ovat ne, joiden päätteinä on: 1) -s, esim. ulols, kaua\s, ede\s, lä-
he\s, wlomma\s; 2) ’, esim. luo\’, taa), lähemmä).

Vartalot.
80 §. Jos erotettuamme yks. partitiivimuodosta

päätteen, vartalo päättyy vokaaliin, niin sanalla on ai-
noastaan vokaalivartalo, esim. talo\a, pöllöä, ha-
luin, sääty\ä, ristiä, tupa\a, asia\ta 1. asiain, parempala,
ehtoo\ta, vapaalta, maa\ta, suo\ta, voi\ta; reke\ä, lape jä, hi-
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ve\ä, onne\a, hanhe\a, härhe\ä, velje\ä, salme\a, sorme\a,saarnaa.
Tämmöisiä sanoja ovat kaikki ne, joiden nominatiivi lop-

puu vokaaliin; kaksitavuisista e-vartaloista (nom. -i) kuuluu näi-
hin kuitenkin vain osa (kaikki ne, joissa

(
vartalon loppuvokaalin

edessä on k, p, v sekä kahdennettu konsonantti tai kaksi konso-
nanttia, joista jälkimäinen on h, j, m, n, sekä muutamat yksi-
tyiset sanat). Ks. 81 §.

81 §. Jos erotettuamme yks. partitiivimuodosta
päätteen, vartalo loppuu konsonanttiin, niin sanalla on
sekä vokaali- että konsonanttivartalo, esim. vet\tä,
kuus\ta, loh\ta, tul\ta, vuor\ta, un ta, hirt\tä, jält\tä, kant\ta,
lasta; rakkautta, lyhyt\tä, kannel\ta, tytärtä, paimenta,
kolmatta; pienin\tä, viaton\ta; vieras\ta, kirves\tä, kallis\ta,
urosta, kevät\tä, esteitä, venet\tä.

Tämmöisiä sanoja ovat kaikki ne, joiden nominatiivi lop-
puu konsonanttiin, sekä lisäksi osa kaksitavuisista e-vartaloista,
joiden nominatiivi loppuu «:hin (ne, joissa vartalon loppuvokaa-
lin edellä käy t, s, h, l, r, n, tai It, rt, nt, sekä muutamat yksi-
tyiset sanat).

(ö= Myös nominatiivissa aspiratsioniloppuiset sanat (paitsi
itse’ ja kolme’) ovat kaksivartaloisia, esim. este’, part. estettä.

Mui st. Ne kaksitavuiset e-vartaloiset sanat, joissa e:n
edellä käy m, ps, ts, ks, ht ovat osittain kaksi-, osittain yksivarta-
loisia, muutamia taivutetaan kummallakin tavalla, esim. 1) -me-
loppuisia vartaloita: part. lunta, lientä, sointu, lointa {loimea),
nientä (niemeä), tainta (taimea) suomea, nimeä, kymeä, seimeä,
tuomea (tuonta), 2) -pse-loppuisia, esim. lapsi'.lasta ripsi :rip-
seä, hapsi: hapsea t. hasta; 3) -fee-loppuisia, esim. veitsi: veistä,
joutsi: jousta, peitsi : peistä t. peitseä, itse’ : itseä; 4) -ise-lop-
puisia: uksi : usta, viiksi : viikseä, suksi: suksea t. susia, sääksi:
sääkseä t. säästä; 5)-kie-loppuisia; yksi: yhtä, kaksi'.kahta, haaksi:
haalita, lahti (t. läksi): lahtea (lohta), vyyhti : vyyhteä t. vyyhtä,
lehti : lehteä, tähti: tähteä, pihti : pihteä.

82 §. Jos sanan vokaalivartalon lyhyen loppu-
vokaalin edellä on jokin konsonantti, joka on astevaihte-
lun alainen, niin sanan vokaalivartalo on joko vahva
tai heikko. Vahva vokaalivartalo saadaan esim. yks.
essiivistä, heikko esim. yks. genetiivistä; esim.
luku\na~luvu\n, joke\na~joe\n, pata\na~pada\n, apu\na
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~ avun, läpe\nä ~ läve\n, vete\nä ~ vede\n, hirte\nä
hirreln.

1 muist. Yksivartaloisissa sanoissa vahva vokaalivartalo
yhtä hyvin saadaan yks. partitiivista; kaksivartaloisista sanoista
tähän kuuluvat vain -fe-vartalot (hirsi: hirt\tä, hirte\nä ~ hirren,
yksi: yh\tä, yhte\nä ~ yhde\n j. n. e.)

2 muist. Astevaihtelun alaisia eivät ole ne vokaalivar-
talot, jotka päättyvät pitkään vokaaliin, esim. vapaa\n, ehton\n,
kieuinkaan.

83 §. Sanan konsonanttivartalossa esiintyy aina (vo-
kaalivartaloon verraten) astevaihtelun alaisen konsonantin
heikko aste; esim. kannelta ~ kantele\n, tytäriä ~ tyttä-
re\n, rikas\ta ~ rikkaa\n, kuningaspa ~ kuninkaana, iespä ■—>

ikee\n, toet\ta ~ tokee\n, onnetonpa onnettomaan, oudoinpa
ess. oudoimpapia, gen. oudoimma\n.

84 §. Päätteetön nominatiivi ( = 2:nen akkusa-
tiivi) sisältää ainoastaan vartalon, joka kuitenkin (sanan-
lopun aiheuttamien äännevaihteluiden johdosta) toisinaan
poikkeaa yleisestä vartalomuodosta.

1. Yksivartaloisten sanojen nominatiivi on yleensä
sanan vahvan vartalon kaltainen, esim. poika, luku, niitty.

Erikoistapauksia: a) Missä sanoissa, joiden yleinen
vartalo loppuu e-hen, on nominatiivissa e-.n sijalla i, esim.
läpepi ~ läpi, kive\ä ~ kivi, Huora.! velje jä ~ noin. veli.
Poikkeuksia: itse’, kolme’, nukke, kaase, Kalle j. n. e. Ks.
27 §, 1.

h) Missä sanoissa, joiden yleisen vartalon loppuna on
-mpa- (-mma-), on nominatiivin loppuna -mpi, esim. kimpa\na
(kumma\n) ~ kumpi, parempa\na ~ parempi.

2. a) Kaksivartaloisten sanojen nominatiivi on par-
titiivista saatavan konsonanttivartalon kaltainen, jos tämä var-
talo on vähintään kaksitavuinen, esim, vieraspa : vieras, ke-
vätpä : kevät, tukatpa ~ tuhat, nukkunutpa nukkunut, onne-
tonpa ~ onneton, huonoinpa ~ huonoin, kannelpa kannel.
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Jos partitiivin päätteen edellä on t, niin nominatii-
vissa on s: 1) kaikissa ominaisuudennimissä, esim. part.
rakkautta, gen. rakkauden ~ rakkaus, hyvyyt\tä —' hyvyys;.
2) ordinaalilukusanoissa, esim. neljänä ~ neljäs (ks. 35
§, c). Jos t: n edellä käy e, niin nominatiivi on '-loppuinen,,
esim. pistet\tä ~ piste’.

b) Jos konsonanttivartalo on yksitavuinen, niin nomi-
natiivi on (-loppuinen (ja silloin ovat huomattavat partitiivissa
ja nominatiivissa ne äännevaihtelut, jotka ovat i-n tai tavun-
lopun aiheuttamia); esim. tul\ta tuli; hirtpä, gen. hirren ~

hirsi: las\ta, gen. lapsen ~ lapsi; lien\tä, liemen ~ liemi
(ks. 26, 35 §§, 36 §, 1-3).

Poikkeuksena on subst. mies sekä pron. hän, joiden nom.
on yksitavuisen konsonanttivartalon kaltainen {miespä, hän\tä) ;

huora, myös pron. ken!
Erikoistapaus. Erittäin huomattavat ovat -nen-lop-

puiset nominatiivit joiden partitiivissa esiintyvä konsonantti-
vartalo on «-loppuinen: toinen : part. tois\ta, mon. 2men gen.
toispen, yks. gen. toise\n, ill. toise\en; hevonen: hevos\ta,
hevose\n, hevoseen.

85 §. Jos partitiivista saatava konsonanttivartalo on
(-loppuinen, niin essiivissä, milloin siinä esiintyy konso-
nanttivartalo, on t:n sijalla n (ks. yllä 37 §), esim. vuot\ta:
vuon\na, uut\ta : uun\na, kevät\tä : kevän\nä, tervet\tä : terven\nä.

86 §. Sanan vartalo, vokaali- tai konsonanttivar-
talo, esiintyy kaikissa yksikön muodoissa (paitsi komita-
tiivissa) sekä monikon nominatiivissa ja toisessa genetii-
vissä, esim. kirja, kirjan, kirja\sta, kirja\t, kirja\in (vrt.
kom. kirjoi\ne\nsa, kirjoista j. n. e.).

Yksivartaloisissa sanoissa esiintyy kaikissa näissä
muodoissa tietysti sanan vokaalivartalo.

Esimm. yks. part. paimenia, mon. gen. paimeneen,
yks. nom. paimen, yks. ess. paimen\na (= paimene\na), kir-
vespä, kirvesten, kirves, Tcirves\nä, kevätpä, kevätpen, ke-
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vät, lcevän\nä yks. gen. paimenen, illat. paimeneen,
mon. nom. paimene\t; jTks. gen. lievään, mon. noin. kevää\t.

Kaksivartaloisteu sanojen konsonanttivartalo esiin-
tyy ; yks. partitiivissa, mon. 2:sessa genetiivissä sekä (edellä
esitetyillä rajoituksilla) yks. nominatiivissa; yks. essii-
vissä saattaa toisinaan vokaalivartaloisen muodon rin-
nalla esiintyä myös konsonanttivartaloinen. Muissa muo-
doissa esiintyy sanan vokaalivartalo.

1 muist. Esimm. onnetonten ~ onnettomain; pahinta ~

pahimpaa, pahinten ~ pahimpain.
Mon. 2:nen genetiivi karitiiviadjektiiveilla ja superlatii-

veilla sekä yks. partitiivi superlatiiveilla saattavat olla myös
vokaalivartaloisia.

2 muist. Konsonanttivartaloista essiiviä ei käjdetä lä-
heskään kaikista kaksivartaloisista sanoista. Tähän kuuluvista
kaksitavuisista essiiveistä ovat tavallisia: vuonna (vuotena); täynnä
(täytenä); toissa (toisena) yhteydessä toissa päivänä, vuonna j. n. e.;
harvemmin: lassa ja läsnä, miesnä miehenä, nuorna ja nuorra
= nuorena, piennä = pienenä, tyynnä = tyynenä, neinnä Hei-
tenä. Useampitavuisista tämmöisistä' essiiveistä ovat tavallisia
kevännä ja tervennä, mutta semmoisia käytetään toisinaan useista
muistakin sanoista (kuningasna, vieraana, onnetonna,pahinna j.n. e.).

87 §. Sanan vahva vokaalivartalo esiintyy kaikkien
sanojen yks. illatiiyissa ja vokaalivartaloisessa yks. essiivissä,
niinikään niiden sanojen yks. partitiivissa, mon. 2:sessa genetii-
vissä ja yks. nominatiivissa, joissa nämä sijat ovat vokaalivar-
taloisia. Kaikissa muissa vartaloon perustuvissa muodoissa on
vokaalivartalo heikko. Esim. luku\un, luku\na, luku\a, lukioin,
luku; vete\en, vete\nä luvu\n, luru\ssa, luvu\sta, luvu\t.

88 §. Monikon vartalo loppuu aina monikon
tunnukseen -?-:hin; vokaalin jäljessä mon. partitiivin
ja l:sen genetiivin -a, -ä ja -en päätteiden edellä ou kui-
tenkin ?':n sijalla j (ks. 34 §, 2), esim. taloissa ~ ta-
loj\a, talojlen, lnvui\ssa ~ lukuja, lukujlen.

Huomattavat ovat tässä ne vaihtelut ja sulaumi-
set, jotka on esitetty ylempänä (26, 35 §), esim. kanoja,
kanoissa ~ kanala, munia muna\a, silmiä silmä ä,

perunoilta t. perunia ~peruna\a, hirsiä ~ hirf\tä, ris-
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tej\ä, risteissä ~ risti\ä, mon. part. voita ~ yks. part.
voi\ta, mai ta maa\ta, soi\ta ~ suo\ta.

89 §. Jos monikon vartaloa lopettavan lyhyen i-.n
tai alkuperäisdiftongin (tahi vokaalin ynnä jm) edessä
on astevaihtelun alainen konsonantti, niin monikon var-
talo on joko vahva tai heikko, esim. emänti\nä, emän-
tiä ~ emännille; lukuina, lukuihin, lukuj\a, luicuj\en
~ luvuissa, luvuilla; asuntoihin, asuntoja ~ asun-
noista, asunno\ita ~ asunnoi\den.

Monikon vartalo on aina vahva mon, essiivissä, illatiivissa
sekä yks. ja mon. komitatiivissa, niinikään mon. partitiivissa
ja lisessä genetiivissä, jos monikon vartalo päättyy lyhyeen
i:hin tai /:hin vokaalisen päätteen edellä; muissa muodoissa se
on heikko (myös mon. partitiivissa ja l:sessä genetiivissä, mil-
loin mon. vartalo loppuu diftongiin -ta, -UI, -den päätteiden edellä).

Astevaihtelun ulkopuolella ovat monikon vartalot, jotka
loppuvat supistumadiftongiin, esim. vapaita: vapaissa, ku-
ninkaina, kuninkaasta (vrt. alangolta, kaupungeilta, kaupun-
geilta).

Nominien merkkimuodot eli teema.

90 §. Jos tuntee sanasta muutamia huomattavia
muotoja, niin on sen taivutus yleensä helppo. Täm-
möisiksi merkkimuodoiksi soveltuvat esim. yks. nomi-
natiivi, genetiivi ja partitiivi sekä mon. partitiivi, esim.
poika, pojan, poikaa, poikia; vesi, veden, vettä, vesiä;
varvas, varpaan, varvasta, varpaita; alanko, alangon,
alankoa (alankota), alankoja, alangolta.

Paitsi 1) nominatiivia, joka ilmoittaa sanan sanakirjallisen
muodon, on tärkeä tuntea: 2) yks. genetiivi, josta näkee, onko
sanan vokaalivartalo astevaihtelun alainen vai eikö (genetiivissä
on näet silloin aina heikko vokaalivartalo); 3) yks. partitiivi,
josta näkee, onko sana yksi- vai kaksivartaloinen; 4) mon. par-
titiivi, josta näkee monikon (vahvan, harvoin heikon) vartalon;
jos vartalo mon. partitiivissa on J-loppuinen, niin j:n sijalla mel-
kein kaikissa muissa muodoissa on i. Mon. vahvan 3a heikon
vartalon löytää helposti vertaamalla mon. partitiivia yks. gene-
tiiviin ja nominatiiviin.
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91
§.

Harjoitusesimerkkejä.
1.

Yksivartaloisia
nomineja.

nom.

gen.

part.

ess.

ill.

1.

yks.

pato

padon

patoa

patona

patoon

,

.

(patojen

mon.
padot

jpatoin

patoja

patoina

patoihin

Esimm.
eno,

pöllö,
luku,
niitty.

2.

yks.
aurinko

auringon

aurinkoa
aurinkona
aurinkoon

fauringoiden

mon.
auringot
{

aurinkojen
/auringolta

aurinkoina
aurinkoihin

(aurinkoin

launnkoja
Esimm.
sovinto,

perintö,
toivottu,
mittely.

yks.
ansio

ansion

ansiota
ansiona

ansioon

.

,

(ansioiden

.

~

mon.
ansiot

(ansioin

ansioita
ansioina

ansioihin

Esimm.
kallio,
autio,
arvio.

3.

yks.

katajisto

katajiston

katajistoa

katajistona
katajistoon

,'....

(katajistojen
~..,.

mon.
katajistot

{katajistoin
katajistoja
katajistoina
katajistoihin

Esimm.
uskalikko,

ympäristö,
ajateltu,
mietiskelty.

4.

yks.

pappi

papin

pappia

pappina

pappiin

(pappien

mon.
papit

\pappein

pappeja

pappeina

pappeihiu

Esimm.
lakki,
pirtti,
oppi.
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5.

yks.

kaupunki
kaupungin
kaupunkia
kaupunkina
kaupunkiin

Ikaupungeiden
..
.

mon.
kaupungit

kaupunkien
J

kaupunkeja
kaupunkeina
kaupunkeihin

Ikaupunkein
(kaupungeita

Esimm.
paperi,

kumppani,
professori.

6.

yks.
kuvernööri

-rin

-riä

-rinä

-riin

mon.
kuvernöörit
|

rej
n"-reinä

-reilun

Esimm.
insinööri,

konsonantti,
nominatiivi.

7.

yks.

pata

padan

pataa

patana

pataan

mon.
padat

patojen

patoja

patoina

patoihin

Esimm.
karja,
mela,
virta,

ranta,
laiska,

keila,
neula,

kiusa.

8.

yks.

ulappa

ulapan

ulappaa

ulappana

ulappaan

lulapoiden

ulapoita
,....

mon.
ulapat

Upojen

ulappoja
ulappoina

ulappoihin

Esimm.
tarina,
mansikka,
leiviskä,

kynttilä.

(asiaa

yks.
asia

asian

lasiata

asiana

asiaan

.
,

(asioiden

.........
mon.

asiat

i
asiain

asioita

asioina

asioihin

Esimm.
lattia,
lukija,

runoilija,
tekijä.
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9.

yks.

arpi

arven

arpea

arpena

arpeen

(arpien

mon.
arvet

iarnein

arpia

arpina

arpun

Esimm.
joki,

retki,
läpi,

kivi,
onni,
hanhi,

karhi,
salmi,
sormi,
saarni,
lehti,
nimi,

10.
yks.
sota

sodan

sotaa

sotana

sotaan

mon.
sodat

1
sotain

sotia

sotina

sotiin

Esimm.
pohja,
koira,
koura,
tupa,

kuuma,
suora,

tuima;
silmä,
märkä,

kylä;

- sanoma,
lihava,

kuuluisa;
punerva,

hedelmä,
isäntä,
emäntä.

11.
yks.

pahempi

pahemman
pahempaa
(-mpata)

-mpana
-mpaan

(pahempien
,

mon.
pahemmat

InahemDain
pahempia

-mpma

-mpim

Esimm.
huonompi,

parempi,
kypsempi
(komparatiiveja).

12.
yks.
matala

matalan

matalaa
-lata
-lana

-Jaan

[matalien
A
,,

A

Imataloiden
jmatalia

M
ina

/.
Hill

mon.
matalat
|

ma
talojen

mataloita
J.

ldna

|.
loihill

Uatalain
Imataloja

Esim.
peruna,

omena,
avara,
vasara,

yks.

kantaja

kantajan

kantajaa
-jata
-jana

-jaan

mon.
kantajat

kantajolden
/kantajia
j-jina

f-jiin

Ikantajain
(kantajoita
\-joma

(-joihin

Esimm.
puhuja,
pihlaja,
vainaja,

kalastaja.



59

(korkeaa

,

,

13.
yks.

korkea

korkean
korkeata

-keana

-keaan

/korkeiden
korkeita

-keinä

-keihin

mon.
korkeat

/korkeoiden
korkeoita

-keoina

-keoihin (vapaasen

14.
yks.

vapaa

vapaan

vapaata

vapaana
/vapaaseen /vapaihin

mon.
vapaat

vapaiden

vapaita

vapaina

/vapaisiin

Esimm.
harmaa,
ehtoo,
tienoo,

korjuu.

15.
yks.

maa

maan

maata

maana
maahan

mon.
maat

maiden
maita

maina

maihin

2.

Kaksivartaloisia
nomineja. /onnettomana

1.

yks.
onneton
onnettoman
onnetonta

/onnetonna
-ttomaan

[onnettomien

mon.
onnettomat

<onnettomain
onnettomia
-ttomina

-ttomiin

lonnetonten
Esimm.

suruton,
mieletön,
sanomaton

(karitiiviadjektiiveja,
vrt.

johto-oppia),
lämmin

gen.
lämpimän,

muudan
(gen.

muutaman).
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,

..,.(pahinta

(pahimpana

2.

yks.

pahin

pahimman
(

pa
himpaa
Ipahinna

pahimpaan

[pahimpien

mon.
pahimmat

\pahimpain
pahimpia
pahimpina
pahimpiin

(pahinten
Esimm.
suurin,
huonoin

(superlatiiveja),
vasen

(gen.
vasemman).

„
,

.

.

.

....

(pienenä

3.

yks.

pieni

pienen

pientä

Iniennä

pieneen

(pienien

....

.......
mon.

pienet

i
nienten

pieniä

pieninä

pieniin

Esimm.
kuusi,
riihi,
tuli,
nuori,
uni

(essiiveistä
ks.
86
§).

yks.
liemi

liemen

lientä

liemenä

liemeen

mon.
liemet

lienten

liemiä

lieminä

liemiin

Esimm.
lumi,
toimi,
niemi,
loimi,

yks.

lapsi

lapsen

lasta

lapsena

lapseen

mon.
lapset

|

lasten

lapsia

lapsina

lapsiin

4.

yks.
kudin

kutimen
kudinta

kutimena
kutimeen

mon.
kutimet

kudinten
kutimia

kutimina
kutimiin

Esimm.
kyynel

(geii.
kyynelen),

tytär
(gen.
tyttären),
eläin
(gen.

eläimen),

ahven
(gen.
ahvenen).
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%

5.

yks.
varis

variksen
varista

variksena
varikseen

mon.
varikset

{varisten.
11

variksia
variksina

variksiin

Esimm.
jänis,

petos,
kaivos,

hakemus,
vastaus.

G.

yks.
hevonen
hevosen

hevosta
hevosena
hevoseen

(hevosien

mon.
hevoset

hevosten
hevosia

hevosina
hevosiin

Esimm.
toinen,

pääskynen,
punainen,
maallinen.

7.

yks.

kynsi

kynnen

kynttä

kyntenä

kynteen

mon.
kynnet

jkvntten

kynsiä

kynsinä

kynsiin

yks.

yksi

yhden

yhtä

yhtenä

yhteen

mon.
yhdet

yksien

yksiä

yksinä

yksiin

Esimm.
vesi,

käsi,
vuosi,
täysi,

jälsi,
parsi,
hirsi,

kansi;
yksi,

kaksi.

8.

yks.
kolmas

kolmannen
kolmatta

|(kolmanna)
kolmanteen

mon.
kolmannet

kolmansien
kolmansia
kolmansina

kolmansiin

Esimm.
neljäs,
viides
j.
n.
e.

(järjestyslukuja).
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9.

yks.

hyvyys

hyvyyden

hyvyyttä
hyvyytenä
hyvyyteen

,

-

(hyvyyksien
,

....

,

,

.

..
,

...

mon.
hyvyydet

{hyvyytten
hyvyyksiä
hyvyyksinä
hyvyyksiin

Esimm.
pahuus,

kalleus,
rikkaus.

10.

yks.
olut

oluen

olutta

oluena

olueen

(oluiden

mon.
oluet

lolutten

oluita

oluina

oluihin

Esimm.
ohut,
lyhyt,

kätkyt
(marjut,
tiehyt).

11.
yks.
hammas
hampaan
hammasta
hampaana
l

hampaaseen

,

(hampaiden
,

.'

,

.

(hampaihin

mon.
hampaat

lhammaste
n

hampaita
hampaina

(hampaisiin

Esimm.
vieras,

saapas
(gen.
saappaan),

kuhilas,
eräs,

kirves,
ies
(geii.
ikeen).

yks.
kallis

kalliin

kallista

kalliina

kalliisen
-seen

(kalliiden
„

„.'..

,

„..

,

„.„

.

mon.
kalliit

kalleiden
nka

n .ta

kaUnna

Ikalluhin
-sun

Ivallisten
(kalleita

(kalleina

Ikalleihin
-sun

Esimm.
kaunis,

valmis,
ruumis.
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'

...

,....,
..,,..

(keväänä

12.
yks.

kevät

kevaan

kevättä
Ikevännä

kevaasen
-seen

/keväiden

......

.....

mon.
kevaat
ikevätten

keväitä
keväinä

kevainin
-sun

13.
yks.

puute'

puutteen

puutetta

puutteena

puutteesen
-seen

mon.
puutteet

Imiutetten
puutteita
puutteina

puutteihin
-siin

Esimm.
kaste,
kude,
säde,
lähde,

vene,
terve,

kade,
made,

käärme,
kantele.

.

.

..
/oppineena

14.
yks.

oppinut

oppineen

oppinutta
l(oppinunna)

oppineesen
-seen

/oppineiden
.

~

..

.

~

.

mon.
oppineet

loppinutten
oppineita

oppineina

oppineihin
-Silli
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Komparatsioni.

92 §. Suomessa ei ole suuria leaupungeita. Turku
on suurempi kuin Viipuri, mutta Helsinki on Suomen
Tcaupungeista suurin.

Sitä adjektiivin muotoa, jolla yksinkertaisesti mer-
kitsemme mimmoinen jokin esine on, sanotaan adjektiivin
perusmuodoksi eli positiiviksi, esim. suuri, vanha. Tämän
ohella on adjektiivilla kaksi vertailumuotoa:

Komparatiivi, jolla ilmoitetaan ominaisuuden toi-
sella esineellä olevan suuremmassa määrässä kuin toi-
sella, esim. suurempi, vanhempi.

Superlatiivi, jolla ilmoitetaan ominaisuuden jolla-
kulla puheenaolevista esineistä olevan suurimmassa
määrässä, esim. suurin, vanhin.

Adjektiivien käyttämistä komparatiivissa ja super-
latiivissa sanotaan vertailuksi eli komparatsioniksi.

98 §. Esimerkkejä:
posit. komp. superl.

iso iso|mpi isojin
g. isojmma|n isojimmajn
part. iso|mpa|aiso|injta 1. iso.im-

pa'a
nion. „ isojmpia iso|impija

outo oudompi oudoin
raju rajumpi rajuin
tyly tylympi tylyin

/tarkka tarkempi tarkin
märkä märempi(märj empi) märin (märjin)

]köyhä köyhempi köyhin
(matala matalampi matalin

-o, -ö, -u, -y

■a, -ä

■i siisti siistimpi siistin

(suuri suurempi suurin
-e- < iloinen iloisempi iloisin

(lyhyt lyhyempi (lyhempi) lyhyin (lyhin)
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posit. kompar.
rikas rikkaampi
työläs työläämpi
terve terveempi
kallis kalliimpi

superl.
rikkain
työläin
tervein
(kalliin
(kallein

-aa-
-ää-
-ee-
-u-

Komparatiivin tunnus on: noin. -mpi, vahvan var-
talon loppuna muissa muodoissa on -mpa- (heikon vrtlon
-mma-, mon. -mpi-, -mmi-) adjektiivin heikon vokaali-
vartalon jäljessä, milloin se on astevaihtelun alainen;
positiivin vartalon loppu-ccn, -ä;n sijalla on komparatii-
vin tunnuksen edellä e.

Mui st. Adj. Vasempi on kaikissa muodoissaan mukautunut
komparatiivien mukaan; sillä on kuitenkin myös nom. ja konso-
nanttivartalo vasen (part. vasenta ja vasempaa, mon. 2;nen gen.
vasenten ja vasempain).

Superlatiivin tunnus on; nom. ja konsonanttivartalo
-in, vahva vokaalivartalo -impa- (heikko -immet-, mon.
-impi-, -immi-) adjektiivin heikon vokaalivartalon jäljessä,
milloin se on astevaihtelun alainen. Vokaalivartalon lyhyt
loppuvokaali muodostaa i:n kanssa diftongin, paitsi jos
se on a,ä,e,i, joiden sijalla on i:n edellä kato; vokaali-
vartalon pitkän vokaalin sijalla on lyhyt, joka muodostaa
«:n kanssa diftongin (vokaalivartalon loppu-zlitä vastaa
superlatiivin f;n yhteydessä ii tai ei).

94 §. Muutamien adjektiivien positiivia vastaa-
massa käytetään eri vartaloon perustuvia komparatiiveja
ja superlatiiveja:

posit. kompar. superl.
[parhain

hyvä parempi j paras (parhaan 1. paraan, parasta,
l parhaita 1. paraita)

paljo (enempi enjn
lenampi

5
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kompar.
(pidempi
|pitempi
useampi

superl.
pisin

posit.

pitkä
monil
usea/

usein

1 muist. Muutamista adjektiiveista ei niiden merkityksen
vuoksi käytetä vertausmuotoja (esim. ainoa, vuotuinen). Joista-
kuista adjektiiveista, joita ei attribuutteina taivuteta, ei myös-
kään ole vertausmuotoja, esim. eri, pikku.

2 muist. Komparatiivimuotoja ovat pronominit kumpi
(posit. ku\kd), jompi (posit. jo\ka), jompikumpi, molemmat (posit.
puuttuu).

3 muist. Muutamat komparatiivimuodot (tav. paikallis-
sijoissa) perustuvat substantiivisiin perusmuotoihin (etenkin paik-
kaa ja aikaa merkitseviin substantiiveihin), esim. rannempana,
-mpaa, -mmaksi 1. rannemmalla, -Itä, -Ile, keväämpänä. Toisinaan
on perusmuotona partikkeli, esim. lännempänä, sinnemmäksi,
tuonnempaa.

4 muist. Muutamissa erityisissä taivutusmuodoissa ja
johdannaisissa esiintyy superlatiivin vokaalivartalon tunnuksena
-ima-, -imä-, esim. ensimältä, pikimältä, ensimäinen, jälkimäinen.

5 muist. Komparatsioni ei ole oikeastaan sanan taivu-
tusta, vaan johtoa.

Liite nominien taivutusoppiin

1. Lukusanat.

95 §. Laskusanat ovat:
1. Peruslukuja 1. kardinaalista, jotka ilmoittavat

määrätyn luvun(vastaten kysymykseen: kuinka monta?),
esim. kolme, neljä.

2. Järjestyslukuja 1. ordiuaalisia, jotka ilmoitta-
vat järjestyksen (vastaten kysymykseen: kuinka mo-
nes?), esim. kolmas, neljäs, gen. kolmannen, neljännen,
part. kolmatta, neljättä, mon. part. kolmansia, neljänsiä.

Järjestysluvuilla on lukuunottamatta sanoja en-
simäinen ja toinen johtopäätteenä nom. -s, vahva vo-
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kaaliyrtlo -nte- (heikko -nne-, mon. -nsi-) ; kantavarta-
lona on perusluvun (heikko) vokaalivartalo, paitsi kolmas
sanassa, jossa perusluvun e:n sijalla on a.

96 §. Yhdistämättömät luvut ovat

1. yksi (yhden, yhtä, yksiä, yhtenä) ensimäineu (-i-
sen, -istä, -isiä)

2. kaksi (kahden, kahta, kaksia, kahtena) toinen
3. kolme’ (kolmen, kolmea, kolmia) kolmas (-nnen,

-tta, -nsia)
4. neljä (neljän, neljää, neljiä) neljäs
5. viisi (viiden, viittä, viisiä, viitenä) viides
6. kuusi (kuuden, kuutta, kuusia, kuutena) kuudes
7. seitsemän (seitsemän, seitsemää 1. seit- seitsemäs

sentä, seitsemiä)
8. kahdeksan, (kahdeksan, kahdeksaa, kahdeksas

kahdeksia)
9. yhdeksän (yhdeksän, yhdeksää, yh- yhdeksäs

deksiä)
10. kymmenen (kymmenen, kymmentä, kymmenes

kymmeniä)
100. sata (sadan, sataa, satoja) sadas
1,000. tuhat 1. tuhannen (tuhannen, tu- tuhannes

hatta, tuhansia)
1,000,000. miljona 1. miljoona miljo(o)nas

Lukusanojen taivutus on sama kuin yleensä nomi-
nien; huomattava on, että perusluvuista käytetään vain
2:sta (nominatiivin kaltaista) akkusatiivia; sanoista yksi,
miljona käytetään sekä Lstä että 2:sta akkusatiivia
{yhden, miljonan t. yksi, miljona). Huomattakoon myös
■»-loppuiset nominatiivit seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kym-
menen ja tuhannen; näiden sanojen muut sijat perustuvat
toiseen, lyhyempään vartaloon.

Yhdistetyissä sanoissa esiintyvät vartalomuodot: kolmi-,
neli-, seitsen-, kymmen-, esim. kolmivuotinen, nelipäiväinen, seitsen-
tähtinen, kymmenkunta.
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97 §. Muut luvut paitsi yllämainitut ilmoitetaan
yhdistetyillä lukusanoilla, joissa yhdysosina ovat
yksinkertaiset perus- ja järjestysluvut; ensimäinen ja
toinen sanojen sijasta käytetään yhdistyksissä miltei aina
yhdes ja kahdes.

1. Täydet kymmen-, sata-, tuhat- ja miljonaluvut.
Esimm.

20. kaksikymmentä
30. kolmekymmentä
40. neljäkymmentä
200. kaksisataa
3,000. kolmetuhatta

kahdeskymmenes
kolmaskymmenes
neljäskymmenes
kahdessadas
kolmastuhannes

gen. kahdenkymmenen, pari kahtakymmentä j. n. e.;
ordin. gen. kahdennenkymmenennen, pari kahdetta-
kymmenettä.

Pienempi luku käy suuremman edellä. Perusluku-
jen nominatiivi (= akkusatiivi) on siten kokoonpantuna,
että pienemmän luvun nominatiivin (= akkusatiivin) jäl-
jessä seuraa suuremman luvun partitiivi. Muuten ovat
molemmat yhdysosat aina samassa sijassa.

2. Täysien kymmenlukujen väliset luvut.
Esimm.

11. yksitoista yhdestoista
12. kaksitoista kahdestoista
13. kolmetoista kolmastoista
19. yhdeksäntoista, yhdeksästoista
21. yksikolmatta yhdeskolmatta

kaksikymmentäyksi kahdeskymmenesyhdes
22. kaksikolmatta kahdeskolmatta

kaksikymmentäkaksi kahdeskymmeneskahdes
23. kolmekolmatta kolmaskolmatta

kaksikymmentäkolme kahdeskyimneneskolmas
31. yksineljättä yhdesneljättä

kolmekymmentäyksi kolmaskymmenesyhdes
92. kaksikymmenettä kahdeskymmenettä

yhdeksänkymmentäkaksi yhdeksäskymmeneskahdes
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gen. yhdenkolmatta, part. yhtäkolmatta; gen. kahden-
kymmenenyhden, part. kahtakymmentäyhtä; gen. yh-
dennenkolmatta, part. yhdettäkolmatta; gen. kahdenuen-
kymmenennenyhdennen, kahdettakymmenettäyhdettä.
a) Yksikkötuki!, ollen lauseessa tarvittavassa muo-

dossa, käy kymmenluvun edellä; kymmenluku, joka on
ordinaalinen ja partitiivissa, merkitsee lähinnä seuraavaa
kymmenlukua (yksitoista = yksi toista kymmentä). Yk-
sikkötuki! on perusluvuissa peruslukuna, järjestysluvuissa
järjestyslukuna. Tätä tapaa käytetään aina 11—19 lu-
kuja osotettaessa.

h) Yksikkötuki! käy kymmenluvun jäljessä, joka
merkitsee lähinnä edellistä kymmenlukua. Luvut ovat
molemmat peruslukuja tai molemmat järjestyslukuja, ollen
samassa sijassa. Tätä tapaa voidaan käyttää luvuissa
21:stä alkaen; se on tullut yhä tavallisemmaksi suu-
rempia lukuja mainittaessa.

3. Täysien sata-, tuhat- ja miljonalukujen väliset
luvut.

Esimm.
101. satayksi satayhdes 1. sadasyhdes
102. satakaksi satakahdes 1. sadaskahdes
121. satayksikolmatta satayhdeskolmatta 1. sadas-

ylideskolmatta
■ satakaksikymmentäyksi sata 1. sadaskahdeskymme-

nesyhdes
203. kaksisataa kolme kahdessadas kolmas
561. viisisataa kuusikymmen- viidessadas kuudeskymmenes-

täyksi yhdes
viisisataa yksiseitsemättä viidessadas yhdesseitsemättä

1,001. tuhatyksi tuhatyhdes
1,360. tuhatkolmesataa kuusi- tuhatkolmassadas kuudes-

kymmentä kymmenes
2,201. kaksituhatta kaksisataa kahdestuhannes kahdessadas

yksi yhdes
gen. sadanyhden, part. sataayhtä; gen. satayhdennen,
1. sadannenyhdennen, part. satayhdettä 1. sadattayhdettä.



70

Täysi sata-, tuhat-, miljonaluku käy edellä; osat
ovat samassa sijassa, perus- tai järjestyslukuina. Sanat
sata (usein) ja tuhat (aina), l:stä sadasta, l;stä tuhan-
nesta puhuttaessa, ovat yhdistetyissä järjestysluvuissa
kuitenkin peruslukuina ja taipumattomina. Pitkissä
sekä perus- että järjestysluvuissa noudatetaan usein
sitä menettelytapaa, että vain viimeinen osa taivutetaan
(peruslukuna tai järjestyslukuna), muut osat ovat pe-
ruslukuina yks. nominatiivissa, esim. 4,560: n neljätuhatta
viisisataa kuudenkymmenen

, 4,565: n neljätuhatta viisi-
sataa kuusikymmentäviiden.

98 §. Murtolukusanat. Murtolukusanoilla, paitsi
puoli 1/ 2 sanalla, (josta puolitoista, puolikolmatta j. n. e.)
on päätteenä -s, -kse-, kantavartalona järjestyslukusanojen
heikko vokaalivartalo (siis -nnes, -nnekse-), esim. kolman-
nes 1/s , gen. kolmanneksen, part. -mesta, neljännes l j±, sa-
dannes l/ 100; kymmenes x /, 0 sanassa on kantavartalona pe-
rusluvun vartalo.

Muist. Muuten murtolukuja ilmaistaan järjestysluvun ja
osa sanan yhdistyksellä ( viides-osa, kaksi viides-osaa, kahdella vii-
des-osalld) tai syntaktisilla keinoilla ([viides osa 1. yksi viides osa,
yhden viidennen osan; kaksi viidettä osaa, kahden viidennen osan;
kaksi osaa viidestä j. n. e.).

99 §. Lukusanojen yhteydessä huomattakoon:
1) Multiplikatiivit, jotka ovat lukusanoista johdon tai' yh-

distyksen kautta syntyneet, esim. yksinäinen, kaksinainen j. n. e.,
yhdenkertainen 1. yksinkertainen, kahden- 1. kaksinkertainen; seitsen-,
kymmen-, sata-, tuhatkertainen.

2) Epämääräiset eli n. s. „indefiniittiset lukusanat", kardi-
naaliset ja ordinaaliset, esim. kardinaaleja: pari; eräs, harvat,
joku, jokainen, kaikki, molemmat, moni, monias, muutama, paljo,
usea, vähä; mones, edellinen, jälkimäinen, viimeinen, vrt. indef.-
pronomineja.
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2. Pronominit.

100 §. Pronominit, jotka oyat joko substantiiveja
tai adjektiiveja, ovat viittä lajia: personaali-, demonstra-
tiivi- (osottavia), interrogatiivi- (kysyviä), relatiivi- (ta-
kakohtaisia) ja indefiniitti- (epämääräisiä) pronomineja.

101 §. Personaalipronominit ovat minä, sinä,
hän, mon. me, te, he. Ne ovat kaikki substantiivisia ja
ilmoittavat joko puhujan (l:sen persoonan), puhutel-
lun (2:sen persoonan) tai puheenaolevan (3:nnen per-
soonan).

Yksikkö.

N. minä sinä hän
A. 1. minujn sinujn häne|n

2. minä sinä hän
3. minut sinujt hänet

G. minuln sinujn häneln
E. minujna sinujna hänejnä
P. minuja sinu|a hänjtä

j. n. e.

Monikko.

N. me te he
A. l. meidän teidän heijdän

2. me te he
3. mei (lät teijdät heidät

G. mei|dän teijdän heidän
E. meijnä tei|nä heinä
P. meijtä teijtä heitä

j. n. e.

Personaalipronominien taivutuksessa ovat huomattavat;

1) yleisistä vartaloista minu-, sinu- poikkeavat nomi-
natiivimuodot minä, sinä; 2) nom. hän, joka on konsonantti-



72

vartalon kaltainen, vaikka se on yksitavuinen (vrt. 84 §, 2 b) ;

3) mon. nom. me, te, he, ilman monikon noin:n tavallista
päätettä; 4) akkusatiivimuodot joilla on päätteenä -t (mon.
-dat); näitä nyk. kirjakielessä käytetään monikossa miltei
yksinomaan (harvoin meidän ja me j. n. e.) ja yksikössä
enemmän kuin yleisellä tavalla muodostettuja (minun ja
minä j. n. e.); 5) mon. gen. pääte -ään (muuten tavalli-
sen -den päätteen asemesta). Komitatiivi ja instruktiivi
puuttuvat.

Mui s t. Runokielessä ma, mä, sa, sä (vokaalisoinnun mu-
kaan); mie, sie, gen. mun, sun, part. mua, sua (Kalev. milma,

siima), adess. multa, sulia, hällä, abi. -Itä, -Itä, ali. -Ile.
102 §. Personaalipronominieu genetiivin asemesta

käytetään possessiivisuffikseja eli omistusliitteitä,
jotka ilmoittavat omistajan. Esim. Tämä on minun
poika\ni, sinun poika\si, hänen poikaansa, meidän poika\m-
me, teidän poika nne, heidän poikansa. Isä antoi kirjan
pojalleen. He eivät hoida taloa\an.

Possessiivisuffiksit ovat

Yks.
Mon.

-m -si ) m
~, ~,

\ -nsai), -nsa(), —n-mme(j -nne() ]
' w

Kolmannen persoonan suffiksina käytetään joko
-nsa, -nsä tai vokaalin pidentymä ja -n ilman erotusta
merkityksessä; jälkimäistä kuitenkin käytetään vain niissä
sijoissa, jotka omistusliitteettöminä päättyvät lyhyeen
vokaaliin, paitsi nominatiivissa; esim. kirjassaan, kirjo-
jaan, mutta yks. nom. (akk., gen., mon. nom.) kirjansa,
yks. part. (illat.) kirjaansa.
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Taivutuskaava: Yksikkö.

Yks.
1

pers.
sufi.

Mon.
1

pers.
sufi.

3

pers.
sufi.

Nom.

käsi

kätejni

kätejmme

käte|nsä,

Akk
'

lkäsf
11

kätejni

käte|mme

käte|nsä

Gen.

käden

kätejni

kätejmme

käte[nsä

Ess.

kätenä

kätenäjni

kätenä|mme

kätenä|nsä,
kätenäjän

Part.

kättä

kättä|ni

kättä[mme

kättäjnsä,
kattajan

Transl.
kädeksi

kädeksejni
kädeksemme

kädeksejnsä,
-ksejen

Iness.
kädessä

kädessä|ni

kädessämme
kädessäjnsä,

-ssäjän

111.

käteen

käteejni

käteejmme

käteejnsä

Adess.
kädellä

kädelläjni

kädellä|mme

kädelläjnsä,
-llä|än

Monikko.

Nom.Akk.
kädet

kätejni

kättemme
kätejnsä

Gen.
1.

käsien

käsieni

käsiejmme

käsiejnsä

2.
kätten

kätteni

kättemme
kättensä

Ess.

käsinä

käsinäjni

käsinäjmme

käsinäjnsä,
-näjän

Part.

käsiä

käsiä|ni

käsiäjmme

käsiäjnsä,
-ä|än

Transl.
käsiksi

käsiksejni

käsiksejmme

käsiksejnsä,
-ksejen

Kom.

käsinejni

käsinejmme

käsinejnsä,
-nejen
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Seuraavat seikat ovat varteenotettavat

1) Suffiksi esiintyy joko sanan vahvan vokaali
vartalon tai sijapäätteiden perässä.

2) Sufflksillisina ovat seuraavat sijat aina saman-
laiset: yksikön ja monikon nominatiivi ja akkusatiivi
sekä yks. genetiivi (ja instruktiivi). Nämä sijamuodot
sisältävät ainoastaan sanan vahvan vokaalivartalon
ja omistussuffiksin, esim. poika: poikani, poikamme,
veli: veljesi, veljenne.

3) Mon. instruktiivi suffiksillisena, jommoisena sitä har-
voin käytetään sisältää monikon vahvan vartalon ja omistus-
suffiksin, esim. omin lupinsa (vrt. luvin), kaikin voiminsa.

4) Muut sijapäätteet ja sijamuodot ovat suffiksin
edessä samat kuin muuten, paitsi että translatiivilla on
päätteenä -kse- ja että -n-loppuisissa sijoissa ei suffik-
sin edessä esiinny %:ää; esim. poja\kse\ni, talo\o\mme, ta-
lo\o\ni, talo\o\nsa, poiki\e\nsa, taloj\e\nsa, mai\de\nsa; talols-
ta\nsa, poja\lle\nsa.

103 §. Kun sama persoona, joka on lauseen subjektina,
on lauseessa määräyksenä, käytetään personaali-pronominien
muotojen asemesta itse’ sanan muotoja, paitsi nominatiivia,
possessiivisuffiksien kanssa refleksiivipronominina (it-
sekohtaisena). Yksikkö ja monikko ovat yhdenlaiset. Muuten
taivutus säännöllinen. Esim. Hän ilmoitti itsensä oppilaaksi;
ke ilmoittivat itsensä oppilaiksi.

Yks, Mon.

Noin. (puuttuu) (puuttuu)
Akk. itsejni, -si, -nsä itse|mme, -nne, -nsä
Gen. „ „

Part. itseä[ni, -si, -nsä ja -än itseä|mme, -nne, -nsä
ja -än
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104 §. Resiprokipronominina (molemminpuolista
suhdetta ilmoittavana) käytetään toinen sana monikollisen
possessiivisuffiksin kanssa, joko yksin monikkomuotoisena
tai kaksinaisena yksikössä, ensin taipumattomana nominatii-
vissa ja sen jälkeen taivutettuna ja suffiksillisena, esim.
Rakastakaa toisianne 1. toinen toistanne.

105 §. Demonstratiivipronominit (osottavaiset),
jotka ovat sekä substantiiveja että adjektiiveja, ovat
tämä, tuo, se, mon. nämä 1. nämät, nuo 1. nmt, ne
(harv. net).

Yk«,

Nom. tämä tuo se
Afrfr (tämän tuojn sen

(tämä tuo setuo se
Gen. tämän tuojn sen
Ess. täjnä tuo na sijnä
Part. täjtä tuota sijtä
In. täjssä tuo ssa siinä
El. täistä tuo sta siijtä
Hl. täjhän tuohon siijhen

Mon,

Nom. nämä 1. nämä t nuo 1. nuo t ne (ne t)
Akk

Qen (näiden noijden niiden
(näijtten rioijtten niittenrioi tten niitten

Ess. näinä noina niinä
Part. näiltä noita niiltä
In. näissä noijssa niissä
El. näistä noijsta niistä
111. näijhin noijhin niijhin

Muissa sijoissa esiintyy vartalona tä-, mon. näi-, tuo-,
mon. noi-, si-, mon. nii-. Useat poikkeukset tavallisesta
taivutuksesta näkyvät kaavasta: 1) omituinen monikkomuo-
dostus alku-»;llä; 2) mon. nom. useimmin ilman -t:tä; 3) var-
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talot tämä-, tä- sekä se- si- ja sii-; 4) se sanan oudot ines-
siivi-, elatiivi- ja illatiivimuodot.

1 Muist. Runoudessa: tää, gen. tään 1. tän, mon. nää =

tämä j. n. e.
2. Demonstratiivipronomineja sanotaan determinatiivi-

siksi, kun ne viittaavat seuraavaan määräykseen (tav. relatiivilau-
seesen), esim. Se mies, joka ei pidä sanaansa, ei ansaitse miehen
nimeä.

106 §. luterrogatiiviprouomiueja (kysyväisiä)
ovat: kuka, ken (substantiiveja), mikä, kumpi ja kumpai-
nen (substantiiveja ja adjektiiveja).

Yksikkö.
Nom. kuka ken mi|kä
Gen. (kuiijka) kenejn mijn|kä
Part. ku|ta ke|tä mijtä
Iness. kussa /kenessä mijssä

(ke|ssa
lUat. kuhun /kenejen miMn

(keihen

Monikko.
Nom. kujt|ka kejtjkä
o_e|l jkuijden keiden

(kuijtten keitten
Part. kui[ta keitä
Iness. kuissa kei ssä
Illat, kuihin • keihin

mi]t|kä
mi nkä
mijtä
missä
mi hin

Poikkeukset tavallisesta taivutuksesta näkyvät kaa-
vasta: 1) liitännäispartikkeli -ka, -kä esiintyy kuka ja mikä
(vrtlot ku-, mi-) sanojen niissä muodoissa, jotka ilman tätä
liitettä olisivat yksitavuisia, sekä ken sanan mon. nominatii-
vissa ketkä (joskus muissa muodoissa, esim. mihinkä, ku-
kunko); runokielessä käytetään näitäkin muotoja ilman -ka,
-kä liitettä; 2) ken sanan nominatiivi on konsonanttiloppui-
nen, vaikka sana on yksitavuinen; yleinen vok.-vrtlo kene-,
yks. parbssa ja mon. noimssa ke-, jota käytetään muissakin
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sijoissa; 3) mikä sanan mon. nom. ja akk. on mitkä, muut
sijat yhtäläiset kuin yksikössä.

1 muist. Kuka ja ken ovat tavallisesti toistensa täytteinä,
niin että nominatiivina käytetään kuka ja muut sijat otetaan
ken sanasta.

Kumpi sanan taivutus on samanlainen kuin kom-
paratiivien, kumpainen sanan samanlainen knin muiden
-nen -loppuisten sanojen.

2 muist. Interrogatiivipronomineja käytetään myös re-
latiivisina.

107 §. Relatiivipronominit (takakohtaiset) viit-
taavat johonkin toisen lauseen sanaan (välisti kokonai-
seen lauseesen), alottaen samalla sivulauseen. Relatiivi-
pronomineja ovat joka ja harvinainen jompi (substantii-
veja ja adjektiiveja).

Joka sanan taivutus on samanlainen kuin leuka sa-
nan; jompi sanan samanlainen kuin komparatiivien.

108 §. Indefiniittipronominit (epämääräiset) ovat;
1. Eelatiivi- ja interrogatiivipronomineista

muodostuneita (subst. ja adj.);
Yhdistetyt joku, gen. jonkun, part. jotakuta, mon.

part. joitakuita, sekä jompikumpi, gen. jommankumman,
part. jompaakumpaa, mon. part. jompiakumpia. Kum-
massakin sanassa siis molemmat yhdysosat ovat taipu-
vaiset.

-kin partikkelilla muodostuneet: jokin, kukin, ken-
kin, Viikin, kumpikin, kumpainenkin, gen. jonkin, kun-
kin, kenenkin, minkin, kummankin, kumpaisenkin, part.
jotakin {jotain), kutakin, kelakin, mitäkin, kumpaakin,
kumpaistakin, mon. part. joitakin j. n. e.

-haan partikkelilla muodostuneet: kukaan, mikään,
kenkään, kumpikaan, kumpainenkaan, gen. kunkaan, min-
kään, kenenkään, kummankaan, kumpaisenkaan, part. ku-
tukaan, mitäkään 1. mitään, ketakään 1. ketään, kumpaa-
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haan, lampaistakaan, iness. kassakaan 1. kassaan, niissä-
kään 1. missään, kummassakaan, humpaisessakaan.

Joka (taipumaton adjektiivi), jokainen, gen. jokaisen.
2. Muita (oik. vain adjektiiveja, joilla on indefiniitti-

nen merkitys): ainoa ( ainokainen, ainainen), eri (taipumaton);
eräs, gen. erään; harva, mon. harvat; itse’, käytetään tai-
pumattomana pääsanansa edellä, mutta sen jäljessä taipu-
vaisena ja suffiksillisena (esim. itse kuninkaan, kuninkaan
itsensä); kaikki, gen. kaiken, yks. akk. kaiken ja kaikki,
mon. nom. ja akk. kaiket (merk. = „koko“), mutta tav.
kaikki; koko taipumaton; molemmat, gen. molempien, -mpain,
ainoastaan monikossa; moni, gen. monen, pari monta, mon.
part. monia; monias, gen. maniaan, välisti moniahta; muu,
gen. muun; muutama 1. muudan [muuan), gen. muutaman,
part. muutamaa 1. muudanta (joskus: muuatta), sama, sa-
mainen, toinen.

109 §. Indeflniittipronomineihin on luettu myös pro-
nominaalit, sanat, jotka ovat pronomineista muodostuneet
johdon tai yhdistyksen tietä. Millä on loppuna:

a) -kalainen, -käläinen: meikäläinen, teikäläinen, hei-
käläinen, täkäläinen, tuokalainen, sikäläinen, muukalainen.

h) -lainen: tällainen, tuollainen, sellainen, kultainen,
millainen, jollainen, jonkunlainen, samanlainen 1. samallai-
nen, muunlainen 1. muullainen.

c) -moinen, -moinen: tämmöinen, tuommoinen, semmoi-
nen, kummoinen, mimmoinen, jonkunmoinen, jonkinmoinen.

d) -Uinen: sillinen, millinen;
e) -luinen, -tyinen, (-ttuinen), -ttyinen: monituinen, eri-

tyinen; mittyinen.
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11. Verbit.

Verbien taivutus.

110 §. Verbin taivutusmuodoissa on kahta päälajin
muotoja:

1. Finiittimuotoja, joilla tekeminen lausutaan jos-
takin esineestä, esim. Sanon. Isä tulee.

2. Inflniittimuotoja, joilla ainoastaan ilmoitetaan
tekeminen, teon sisällys, lausumatta sitä mistään esi-
neestä, esim. sanoa’, tuleva.

111 §. Verbin käyttämistä niissä muodoissa, joilla
tekeminen, eri päätteiden avulla, voidaan lausua josta-
kin esineestä, siis finiittimuodoissa, sanotaan konju-
gatsiouiksi.

Inflniittimuodot sitä vastoin ovat deklinatsioni-
muotoj a.

112 §. Suomen verbin konjugatsionissa ovat huo-
mattavat:

1. Kolme persoonaa: Imen, 2:nen ja 3:s (vrt.
101 §) sekä kaksi lukua: yksikkö ja monikko. Verbin
sanotaan olevan Lsessä persoonassa, kun sillä jota-
kin lausutaan itse puhujasta (kirjoitan

,
kirjoitamme)-,

2:sessa, kun sillä jotakin lausutaan puhutellusta (kirjoi-
tat, kirjoitatte); 3:nnessa, kun sillä lausutaan jotakin pu-
heenaolevasta (hän tulee, poika tulee, he tulevat, pojat
tulevat) ; niinikään verbin sanotaan olevan yksikössä, kun
toimittavia persoonia on yksi {kirjoitan, kirjoitat, kir-
joittaa), monikossa, kun niitä on useampia {kirjoitamme,
kirjoitatte, kirjoittavat).

Useita verbejä käytetään vain yhdessä persoonassa ja
luvussa: yksikön kolmannessa, esiin, sataa, pyryttää, täytyy
j. n. e. Tämmöisiä verbejä sanotaan persoonattomiksi.
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Näihin kuuluu myös passiivi 1. persoonaton muoto (sanotaan
kirjoitetaan), josta ks. alemp.

2. Kaksi temporia eli ajallismuotoa: preesens
(kestäraä), joka ilmoittaa menemätöntä aikaa (nykyistä
tai tulevaa: kirjoitan), sekä Imperfekti (entiskestämä,
oik. preteriti), joka ilmoittaa mennyttä aikaa (kir-
joitin).

3. Neljä tapamuotoa:
a) Indikatiivi (tositapa), joka esittää tekemisen

todellisena, esim. Minä tiedän sen.
b) Potentsiaali (malitotapa), joka esittää tekemi-

sen mahdollisena, esim. Tietänethän sen sanomattakin.
e) Konditsionaali (ehtotapa), joka esittää tekemi-

sen ehdonalaisena, esim. Kirjoittaisin, jos osuisin.
Mui st. Potentsiaalia ja konditsionaalia nimitetään yh-

teisellä nimellä myös konjunktiiviksi, joka tapa siis esittää
tekemisen yleensä ajateltuna.

d) Imperatiivi (käskytapa), joka esittää tekemi-
sen käskettynä tai toivottuna, esim. Kirjoita! Tulkaa!
Tulkoon!

4. Kaksi päämuotoa:
a) Aktiivi eli persoonallinen muoto, jonka omi-

naisuutena on, että toimittava persoona on määrätty,
esim. Tulen, tulin, tulisin.

Toisinaan aktiiviakin, pääasiassa yks. 3;nnessa persoonassa,
käytetään persoonattomasti, esim. Kyllä sm kohta näkee; samoin
tuulee, sataa, ks. 1 kohta.

h) Passiivi, jonka ominaisuutena on että sillä ilmoi-
tetaan teon toimittajaksi määräämätön persoona, esim.
Tullaan, tultiin, tuliaisiin. Yrt. yllä 1 kohta.

113 §. Infiniittimuodot ovat verbistä johtuneita
nominaalimuotoja, substantiiveja tai adjektiiveja, jotka
ainoastaan lauseopillisten ominaisuuttensa puolesta ovat
verhinluontoisia (voivat saada objektin ja adverbiaalin).
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Ne ovat:
1. Infinitiivejä, jotka ovat substantiiveja ja joita

on luvultaan neljä: Imen, Ilmen, III;s ja IV:s; esim.
kirjoittaa’, kirjoittaessa, kirjoittaman, kirjoittaminen; —•
kirjoitettaessa, kirjoitettaman.

2. Partisipeja, jotka ovat adjektiiveja. Niitä on
kaksi: Imen, joka ilmoittaa päättymättömän (s. o. joko
kestävän tai aiotun) tekemisen, esim. kirjoittava, kirjoi-
tettava; sekä Ilmen, joka ilmoittaa päättyneen tekemi-
sen, esim. kirjoittanut, kirjoitettu.

Nominaalimuodoista käytetään ILsta ja llLtta infi-
nitiiviä sekä molempia partisipeja aktiivin ohessa myös
passiivissa. Passiiviset nominaalimuodot osottavat ak-
tiivisiin verraten:

a) Persoonattomuutta, esim. Nyt pitää luettaman
(vrt. akt. Sinun pitää lukeman). Toukoja tehtäessä oli
sateinen aika (vrt. Toukoja tehdessäni oli sateinen aika).
Aktiivisten muotojen ohessa on siis toimittava persoona jolla-
kin tavoin ilmoitettu (vaikka se ei nominaalimuodoissa tapahdu
verbin ' taivutuspäätteillä), passiivissa toimittava persoona on
osotettu määräämättömäksi,

b) Passiivisuutta, esim. Nämä kirjat ovat luettavat.
Tehty työ (vrt. lukeva, tehnyt). Sen sijaan että aktiiviset
muodot ilmoittavat toimivata, ilmoittavat siis passiiviset toi-
minnan alaista. Passiivisessa merkityksessä käytetään nomi-
naalimuodoista vain partisipeja.

6
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114
§.

Taivutuskaava. Aktiivi.

Indikatiivi.

Potentsiaali.

Preesens.

Imperfekti.

Preesens.

yks.
1

p.
sanon

saajn

sanoin
sai

; n

sanoneen
saanen

2

„

sanot

saajt

sanoijt

saijt

sanone|t.
saanet

3

„

sano|o

{saaJpi

sanoi

sai

sanoneje

saane|e

mon.
1

p.
sanomme

saa'mme
sanoimme

saiimme
sanone]mme

saanemme

2

„

sanotte
saatte

sanoijtte
saijtte

sanonette
saanette

3

„

sanovat
saa|vat

sanoivat
saijvat

sanonejvat
saanevat

Konditsionaali.

Imperatiivi.

Preesens.

Preesens.

yks.
1

p.

sanoisi[n

saisi|n

2

„

sanoisi|t

saisi|t

sano'

saa'

3

„

sanoisi

saisi

sanokoon

saakojon

mon.
1

p.
sanoisimme
saisijmme

sanokaamme
saakaamme

(sanokaa

/saakaa

2

„

sanoisitte
saisitte

\(sanokaajtte)
\(saakaa|tte)

3

„

sanoisijvat

saisijvat

sanokojot

saakojot
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Infinitiivi.

I.

Lyhyempi

111.
Iness.

sanomassa
saamajssa

muoto.

sanoa)'

saadaj'

Elät.

sanomasta
saama|sta

Pitempi

Illat.

sanomaan
saamaan

muoto
(transl.).

sanoajkse(ni)
saadajkse(ni)
Adess.

sanomalla
saamalla

Ab
e
s
s.

sanomatta
saamatta

IL
Iness
"

(sS
anoi>aa

Illstr
"

sanoman
saama:n

Instr
-

lllZit

saade|n
IV>
£
om-

sanominen
saaminen

(sanoi|n

i

Part.

sanomisjta
saamista

Partisipi.

I.

sanova
saava

11.
Noin.
sanonut
saanut

Gen.
sanoneein

saaneen

Kieltomuodot.
Ind.
preesens.

Potentsiaali.

(en)
sano'
saa'

(en)
sanone'
saane'

Konditsionaali.

Imperatiivi,

(en)
sanoisi
saisi

(älä)
sano'

saa'

(älköön)
sanoko
saako
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Passiivi.

Indikatiivi.

Potentsiaali.

Preesens.

Imperfekti.

Preesens.

sauota'an
saadaan

sauottijin
saati|in

sanottane|en
saatanojen

Konditsionaali.

Imperatiivi.

Preesens.

Preesens.

sanottaisiin
saataisi|in

sanottako|on
saatakoon

Infinitiivi.

TT

Tnpsq
Jsanottaelssa

Jsaatae|ssa

j

sanottamajn
saatanan

n.
iness.
S

anottai|ssa
\saatai|ssa Partisipi.

I.

sanottava
saatava

11.

sanottu
saatu

Kieltomuodot.
Ind.
preesens.

Potentsiaali.

(ei)
sanota'

saada'

(ei)
sanottane'

saatane'

Konditsionaali.

Imperatiivi,

(ei)
sanottaisi
saataisi

(älköön)
sanottako

saatako
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Persoonapäätteet.

115 §. Persoona ja luku ilmoitetaan persoona-
päätteillä, jotka ovat;

Yksikkö. Monikko,

l:nen pers. -n
2;nen

„ -t
-mme saaja
-tte saajt

saajanne
saajtte

-vat tule e, sanojo saajvat
antaja3:s 0 saa

-pi saajpi

l:sellä ja 2:sella sekä mon. 3:nnella persoonalla on
indikatiivissa, potentsiaalissa ja konditsionaalissa saman-
laiset päätteet. Yks. 3;nnella persoonalla on indikatiivin
japotentsiaalin preesensissä päätteenä vokaalinpiden-
tymä, milloin se on mahdollinen (s. o. lyhyen vokaa-
lin jäljessä), esim. sano\o, puhu\u, sanone\e, puhune\e.
Jos vartalo päättyy pitkään vokaaliin, on ind. preesen-
sin 3:s persoona päätteetön tai on sillä päätteenä -pi,
esim. saa 1. saa\pi, vastaa 1. vastaa\pi.

1 muist. Runokielessä esiintyy vokaalinpidentymän ase-
mesta yks. 3:nnen persoonan päätteenä -vi, esim, tulevi, nukku-
nevi. Joskus esiintyy -pi vokaalinpidentymän jäljessä, ;esim.
tuleepi.

2 muist. Runokielessä esiintyy potentsiaalin kolmannessa
persoonassa toisinaan päätteenä -he, esim. tulle\he.

Indikatiivin imperfektin ja konditsionaalin preesen-
sin yks. 3:s persoona on aina päätteetön.

3 muist. Vanhemmassa kirjakielessä näiden temponen
mon. 3 persoonalla on pääte -t, esim. tulit, tulisit.

4 muist. Kolmas persoona on oikeastaan alkujaan ollut
yksikössä päätteetön, monikossa sillä on ollut päätteenä moni-
kon merkki -t. Vokaalin pidentymä, -pi, sekä -va- (-va\t päätteessä)
ovat olleet preesensin tunnus eivätkä persoonapääte.
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116 §. Imperatiivissa ovat persoonapäätteet:
yks. mon.

1. (puuttuu) -niine saakaajmme
2. 0 0, -tte saa’ saakaa(|tte)
3. n 1 saakojon saako]ot
(= vokaalin- (= vokaalin-

pidentymä ja -n) pidentymä ja -f)
Ks. alemp. 124 §.
M uis t. Semmoisissa runokielen imperatiivin 2:sen persoo-

nan muodoissa kuin saao\s, saako\si on päätteenä -s, -si. Impera-
tiivin mon. 2:sen persoonan päätteenä oik. on -a (sadka\a).

117 §. Passiivin ainoan persoonan päätteenä on:
—n (=1 Yokaalinpidentymä ja -n) saada|an

saati in.
118 §. Esimm. Prees. yks. 3 p. muutoksen 1. muutaik-

se{ri), istuksen 1. istuikse, muuttihen 1.muuttihe, loihen 1. loihe ;

runok. yks. 1 p. luonne tekeydyn, heitäime heittäydyn, mon.
1 p. työnteleimme ryhdymme, impf. yks. 1 p. loinne tekeydyin,
ajattelime ajattelin itsekseni.

Yleensä persoonapäätteet ilmoittavat toimittavaa persoo-
naa eli subjektia. Refleksiivisissä muodoissa kuitenkin per-
soonapäätteet ilmoittavat joko ainoastaan objektia (joskus ad-
verbiaalia) tai samalla kertaa sekä objektia (adverbiaalia) että
subjektia. Proosassa käytetään ainoastaan ind, prees. ja impf. yks.
3:tta persoonaa, joilla on loppuna prees. -k\sen 1. -k\se (persoona-
pääte on oik. vain -sen, -se) ja -hen, -he; runokielessä on j7ks. 1
persoonan päätteenä -me, mon. 1 p. -mme.

Vartalot.
119 §. Esimm. sano\n, anna\n, anta\vat, sanone\n,

sanota\an, sanottane\en.
Kun persoonapääte erotetaan verbimuodosta, niin

jäävät jäljelle eri temponen, modien tai päämuotojen var-
talot. Aktiivin indikatiivin preesensin vartalo on sa-
malla kertaa sanan vartalo; muista vartaloista me löy-
dämme, verraten niitä sanan muihin muotoilun, jonkun
äänteen tai äänneryhmän, joka on asianomaiselle tem-
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Pori- j. n. e. vartalolle omituinen, s. o. sen tunnuksen
(sano ne n). Kun persoonapääte ja tunnus (tunnukset)
on erotettu, jääpi jäljelle sanan vartalo (vahva tai heikko
vokaalivartalo, konsonanttivartalo).

Aktiivi.

120 §. Esiinm. Lue\n, lue\t, lue\mme, lue\tte, —lu-
ke\e, luke\vat; makaa, makaa\vat.

Indikatiivin preesensillä ei ole mitään näky-
väistä tunnusta.

Persoonapäätteet siinä ovat aina vokaalivartalon jäljessä;
l:sessä ja 2:sessa persoonassa heikon, 3:nnessa vahvan vokaali-
vartalon jäljessä, milloin se on astevaihtelun alainen.

121 §. Esimm. tahdo\in, tahdoit, tahdoimme, tah-
doitte, tahtoi, tahtoivat; annan : annoi\n, antoi; otan
: otitn, otti; puhallan (puhaltaa): puhalsi\n; kaadan (kaa-
taa): kaadoi\n, kaatoi ja kaasi\n, kausi; luen : lui\n, luki;
revin : impf. revin, repi; uin : impf. ui\n; haravoin : impf.
haravoin; saan ; saip,; tuon : toi\n; makaan (maatkoon):
makasi;n; avaan {avatkoon) ; avasi\n; putoon(pudotkoon):
putosi\n.

Imperfektin vartalo loppuu -*-;hin, joka on sen tun-
nus. Tämä i on kietoutunut vartalon loppuvokaaliin,
edellä (26 §) esitetyllä tavalla. Huomattakoon niinikään
s, joka hn edellä esiintyy muualla tavattavan tw\ {d: n)
sijalla (ks. 35 §, e, d). Niillä verbeillä, joiden vokaalivar-
talo päättyy pitkään tai kahteen lyhyeen vokaaliin, on
imperfektivartalon loppuna aina -st (lyhyen vokaalin jäl-
jessä).

Muist. Huom. antaun {antauttiin) : impf. antausin (vrt.
alemp. 140 §, muist.) Huom. käyn ~ kävin.

122 §. sanone\n, sanone\e, lukene\n, saane\n;
menne\n, tehne\n, alennein, vastannen, punninnen;

noussein 1. nousne\n, tulle\n, purre\n.
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Potentsiaalin (preesensin) tunnuksena on »e-, joka
kaksivartaloisissa sanoissa on konsonanttivartalon jäl-
jessä; n:n sijalla on kuitenkin usein s: n ja aina Z:n, r:n
jäljessä sama konsonantti, joka käy edellä (-«e-, -le-,
-re). Yrt. yllä 38 §.

123 §. sanon : sanoisi\n, luen : luJdsi\n, etsin : et-
sisin, haravoin : haravoisin, uin : uisi\n, saan -.saisin,
tuon ; toisin, vien : veisin, vastaan : vastaisien, virkaan
: virhoisin 1. virlcoaisiln, laukean : lankeaisi\n 1. lankei-
si\n, haluan ; haluaisin (harv. haluisien), pölyää : pöly-
äisi (harv. pölyisi), häviää : häviäisi (harv. häviisi).

Konditsionaalin vartalon loppuna on -isi- joka on
sen tunnuksena; sen alku-i on kietomin! sanan (vahvan)
vartalon loppuvokaaliin yllä esitetyllä tavalla (26 §).

Muist. Huom. käyn ~ kävisin.
124 §, sano’, sanokaamme, sanottanette) (oik.

sanoka\a); sanoko\on, sanokoot; anna’, antakaa; tule’,
tulko\on, tulkaa, tulko\ot; pure’, purkaa, purkopn; alet-
ko on, punnitkoon, vastatko on.

Imperatiivin tunnuksena näemme olevan -kaa-,
-kää-, -ko- 1. -kö-, Aspiratsioni on sanan heikon vo-
kaalivartalon jäljessä, fc-a,lkuinen tunnus yksivartaloi-
sissa sanoissa vahvan vokaalivartalon, kaksivartaloisissa
sanoissa sanan konsonanttivartalon jäljessä.

Muist. Imperatiivissa on oikeastaan kaksi eri modia:
l:nen ja 2:nen imperatiivi (jälkimäistä on sanottu myös opta-
tiiviksi), joita käytetään toistensa täytteinä. Edellisen tunnuk-
sena on -’,.rka-, -kä- {-ka.a-, -kää-) : yks. 2p. saa’, 3p. saakaifln {saa-
kelihan), mon. 1 p. saakaalmme (nm. alkuperäisemmin saakelim-
me), 2 p. saakaa (saakaa\tte, mn. saaka\tte), 3 p. saakaat (.saa-
kakat). Jälkimäisen tunnuksena on -ko-, -kö-, -o-, -Ö-: yks. 2p.
saa\o[s 1. saako'si, 3 p. saakolpn (saakoon), mon. 1 p. saakö\mme,
2 p. saakotte, 3 p. saako\ot (saako'Jwt)-, kuom. tullo\s, mennö\s,
survo's (ks. yllä 28 §, 4 muist.); run. laatio\mme, kylpeö\tte, viitsiö\te,
katso'ote. l:sen imperatiivin 3;tta ja 2;sen imperatiivin l:stä ja
2:sta persoonaa proosakielessä nykyään perin harvoin käytetään.

125 §. Verbin nominaalimuodot ovat sijamuotoja
yksikössä tai monikossa. Infinitiivejä käytetään ainoasti
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määrätyissä sijoissa, partisipeilla on täydellinen nominin
taivutus. Kun sijapäätteet erotetaan, jää nominaalimuo-
don vartalo; vertaamalla sitä sanan yleiseen vartaloon,
saadaan nominaalimuodon tunnus.

126 §. Esimm. sanoa j, puhua’, alkaa]’, armah-
taaj, itkeä]’, repiä';-, haravoida]’, saada]’, viedä’;
juosta’, pestä’; tehdä ’, mennä’, tulla]’, purra’; aleta]’,
punnita]’, vastata ’; sannakseni, saada\kse\ni.

Lstä infinitiiviä on kaksi muotoa: lyhyempi, n. s.
yleinen infinitiivi, jonka päätteenä on sekä pi-
tempi, translatiivi, jonka päätteenä on -kse-, mikä aina
esiintyy possessiivisuffiksin edellä.

Muist. Lyhyempi muoto on (-'-päätteinen latiivi, ks. yllä.

Kun sijapääte erotetaan, niin Lsen infinitiivin tun-
nukseksi jää yksivartaloisissa sanoissa lyhyen vokaalin
jäljessä 1 -a-, -ä-, sekä pitkän vokaalin tai diftongin jäl-
jessä 2 -da-, dä-, tunnus on vahvan vokaalivartalon
jäljessä. Kaksivartaloisissa sanoissa tunnus on konso-
nanttivartalon jäljessä; tunnuksena on s:n jäljessä -ta-,
-tä- (vrt. yllä 29 §), muiden konsonanttien jäljessä on
<:n sijalla sen heikko aste {-h\dä-, -n\na-, -n]nä-, -l\la-,
-l\lä-, -r\ra-, -r\rä-), ja jos sanan konsonanttivartalo on
-t-loppuinen, niin on infinitiivissä kahdennetun /:n (= tf)
sijalla sen heikko aste t (vastailkoon -. vastata’, punnitkoon
: punnita, aletkoon : aleta), joten siis näissä tapauksissa
infinitiivin loppuna on -ta’ -tä’ lyhyen vokaalin jäljessä.

127 §. Esimm. sanoe]ssa 1. sanoissa, laulaessa 1.
lauluissa, itkie\ssä 1. itkei[ssä; — haravoidessa, saadessa;

juostessa; tehde\ssä, menne\ssä, tulle\ssa, purre\ssa,
alete\ssa, punnitessa, vastatessa; sanoeji 1. sanoip,
saade\n j. n. e.

1 Korottoman tavun lyhyen vokaalin jäljessä.
2 Korollisen tavun pitkän vokaalin tai diftongin jäljessä.
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ILsesta infinitiivistä käytetään inessiiviä ja instruk-
tiivia. Sen vartalomuodostus on samanlainen kuin Lsen
infinitiivin, paitsi että vartalon loppuvokaali on toinen:
a:n, d:n sijalla e(* muiden vokaalien paitsi i:n jäljessä,
ks. 24 §).

Muist. ILsen infinitiivin vahva vartalo (-fe-loppuinen)
ilmestyy heikon asemesta instruktiivissa suffiksin edellä,
esim. nahde\n nähte\ni, kuullen ~ kuulie\ni.

128 §. Esimm. lukemansa, tukemaista, luke-
ma\an, lukemalla, lukemalta, lukema\n; tekemänsä
j. n. e.

ULtta infinitiiviä käytetään useissa sijoissa (iness.,
elät., ill., adess., abess., instr.). Sen tunnuksena on -ma-,
-mä-, vahvan vokaalivartalon jäljessä.

Esimm. Olin kaatuma\lla\ni, tav. kaatumaisi\lla\ni.
llLnnen infinitiivin suffiksilliseu adessiivin asemesta

käytetään usein tämän infinitiivin deminutiivimuodon, n. s.
„ Vainen infinitiivin 1 ' suffiksillista mon. adessiivia (tunnuk-
sena mon. -maisi-).

129 §. Nyt on meneminen. Ei ole sinne mene-
mistä.

IV-.nnestä infinitiivistä käytetään (verbinluontoisena)
nominatiivia ja partitiivia. Tunnuksena on noin. -nii-
nen, part. (konsonanttivartaloinen) -mi.s- vahvan vo-
kaalivartalon jäljessä.

130 §. sanova, tekevä, kumartava, saava (1. saa-
pa), käyvä (1. käypä).

Lsen partisipin tunnus on -va, -vä.
Muist. Yksitavuisten verbien. Lsen partisipin vahvan var-

talon loppuna saattaa olla myös -pa, -pä.
131 §. sanonut, part. sanonutpa, gen. sanonee\n,

mon. part. sanoneita, lukenut, saanut; mennyt,
tehnyt, alennut, vastannut, punninnut-, noussut 1.
mustuit, tullut, purrut.
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ILsen partisipin nominatiivin ja konsonanttivarta-
lon tunnuksena on -nut, -nyt, vokaalivartalon -nee-
(mon. -nei-) ; n:n sijalla on usein sm sekä aina Zm, rm
jäljessä s, l, r, (vrt. 38, 122 §§). Tunnus on yksivarta-
loisissa sanoissa vahvan vokaalivartalon, kaksivarta-
loisissa konsonanttivartalon jäljessä.

Passiivi.

132 §. Esinnn. saada\an, sanota\an; saatiin, sa-
nottiin; saataneen, sanottaneen; saataisiin, sanottai-
siin; saatakoon, sanottakoon.

Kun passiivin muodoista erotetaan persoonapääte,
niin jäävät jäljelle passiivin eri tempori- ja modivarta-
lot, joilla yleensä on samat tempori- ja moditunnukset
kuin aktiivissa: indikatiivin preesensissä ei mitään näky-
väistä, imperfektissä -*-, potentsiaalissa -ne-, kouditsio-
naalissa -isi-, imperatiivissa -ko-.

133 §. Esinnn. saataessa 1. saatai\ssa, sanottaessa
1. sanottai\ssa; saatama\n, sanottama\n; säätäen, sanot-
tava-, saata, sanottu.

Nominaalimuodoista tavataan passiivissa; ILsen in-
finitiivin inessiivi: tunnus on -e- tai diftongia muodostava

Hirnuen infinitiivin instruktiivi: tunnus -nm-,-mä--,
Imen partisipi: tunnus -ra, -ra. sekä Ilmen partisipi,
joka on vastaavasta aktiivimuodosta aivan eroava: sen
loppuna on -tn, -fy, -tfu, -fty, jossa partisipin tunnuk-
sena esiintyy -a, -y.

134 §. Esimm. saatakoon, haravoitakoon; pestä\-
köön, tehtä\köön, mentäköön, tulta\koon, purfa\koon, pun-
nittakoon, vastattakoon, kootta\hoon; saada\an, hara-
voidaan; pesfä\än, tehdään, mennään, tulla\an, pur-
ra\an, punnita\an, vastata\an, koota\an.
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sanottakoon, taottakoon, annettakoon, armahdetfa]-
Tcoon; sanotaan, taota\an, anneta\an, armahdetaan.

Passiivimuodoissa tempori- ja moditunnukset esiin-
tyvät passiivin yleisen vartalon jäljessä, jonkatun-
nuksena on: -ta-, -ta- paitsi lyhyen vokaalin jäljessä
-tta-, -itä-', passiivin heikossa vartalossa on -f:n ja -tt: n
sijalla näiden heikot vastineet {-ta-, -tä -da-, -dä-; -h tä-
~ -h\dä-; -n\(a-, -n tä- ~ -n\na-, -n\nä-; -l\ta-, -l\tä-
-l\lä-; -r\ia~, r\tä- ~ -r\ra-, -r\rä-; -t\ta-, -t\tä- ~ -ta-, -tä-;
-tta-, -ttä- ~ -ta-, -tä-). Vahva aste esiintyy kaikissa
muodoissa paitsi ind. preesensissä (sekä 2:sen parti-
sipin taivutuksessa: tehty, tehdystä j. n. e.), jossa on heikko
aste. Ilman säännöllistä loppuvokaaliaan -ccta. -ä:tä on
passiivin vartalo ind. imperfektissä. ja ILsessa partisi-
pissa (joissa tunnukset -i-, -u, -y ovat suorastaan passiivin
tunnuksen konsonantin jäljessä).

Kaksivartaloisissa sanoissa -ta-, -tä- ( da-, -dä-;
j. n. e.) on konsonanttivartalon jäljessä; -tta- (~ -ta-) on
sanan heikon vokaalivartalon jäljessä {taottakoon, tao-
taan) ja on huomattava että sanavartalon loppu-ccn, -ä:n
sijalla on passiivin tunnuksen edessä e {annettakoon, an-
netaan: antaa; heitettäköön, heitetään: heittää).

Kielto mu o to vartalot.

135 §. (en) anna', (ei) anneta’, (ei) tulla, (ei)
surra’; (en) antane (ei) annettane’; (en) antaisi, (ei)
annettaisi; (älä) anna’, (älköön, älkäämme, älkää, älkööt)
antako, (älköön) annettako.

Yhteydessä verbin tavoin taivutetun kieltosanan
kanssa (ks. alemp.) käytetään verbistä kieltonmotoja,
joina ovat eri tempori- ja modivartalot, paitsi ind. im-
perfektin, ilman persoonapäätettä. Ind. preesensin kielto-
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muotona on aktiivissa sanan, passiivissa passiivin heikko
vartalo (preesenstunnuksena on -’); potentsiaalin tunnuk-
sena on -ne', konditsionaalin -tsi- imperatiivin yks. 2;sen
persoonan kieltomuotona on sanan heikko vartalo (tun-
nuksena muissa imperatiivin muodoissa on tunnuk-
sena -ho.

Sanavartalot.

136 §. Jos, erotettuamme imperatiivin 3:nnesta
persoonasta -koon, -koon lopun, vartalo loppuu vokaaliin,
niin sanalla on ainoastaan vokaalivartalo.

Tämmöisiä sanoja ovat kaikki ne, joiden ind. preesensissä
vartalon lopputavu on lyhyt koroton {sanon, annan, asetan) tai
pitkä korollinen (saan, vien, hedelmät)', -e-vartaloisista sanoista
tähän kuitenkin kuuluvat ainoastaan ne, joissa ein edellä (vah-
vassa asteessa) käy p, t, k, esim. ryven: rypeköön, lähden: lähte-
köön, poden: potekoon, haen: hakekoon, kätken: kätkeköön, tungen:
tunkekoon.

Muist. Teen ( tekevät, tehköön) ja näen {näkevät, nähköön)
ovat kaksivartaloisia.

137 §. Jos, erotettuamme imperatiivin 3:nnesta
persoonasta -koon, -köön lopun, vartalo loppuu konso-
nanttiin, niin sanalla on sekä vokaali- että konso-
nanttivartalo, esim. pesköön, men\köön, kävel\köön,
tul\koon, sur\koon, punnitkoon, alet\koon, vastatkoon, pu-
dot\koon.

Tämmöisiä sanoja ovat ne, joiden ind. preesensissä vartalo
loppuu e:hen, jos tämä vartalo on kaksitavuinen ja e:n edellä
käy s, n, l, r, sekä aina jos vartalo on useampitavuinen; edel-
leen kaikki ne sanat, joiden ind. preesensissä vartalon loppu-
tavu on pitkä koroton tai loppuu a:han toisen vokaalin jäljessä
{vastaan ~ vastatkoon, putoan ~ pudotkoon).

Myös näen {näkevät, nähköön), teen {tekevät, tehköön) ovat
kaksivartaloisia. Suitsen {suitsekoon) on yksivartaloinen, kaitsen
(kaitsekoon ja kaitkoon ) sekä yksi- että kaksivartaloinen.
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. Mui st. Muutamat sanat, jotka tavallisesti ovat vokaali-
vartaloisia, esiintyvät toisinaan kaksivartaloisina ( tuntea: tuttu,
tuttava, tuta’; seisoa’: seisköön, seistä’; tietää’: tietty, tietä’; joutaa:
jouten; parantaa: paratkoon).

138 §. Jos sanan vokaalivartalon lyhyen loppuvo-
kaalin edellä käy jokin konsonantti, joka on astevaihte-
lun alainen, niin sanan vokaalivartalo on joko vahva tai
heikko. Vahva vokaalivartalo saadaan esim. preesensin
monikon 3;nnesta persoonasta, heikko esim. prees. lisestä
persoonasta, »esim. anta\vat ~ anna n, tekevät ~ tee\n.

1 muist. Yksivartaloisissa sanoissa vahva vokaalivartalo
yhtä hyvin saadaan infinitiivistä ( anta\a’, tako\a’). Yleisesti kaksi-
vartaloisina käytetyistä sanoista on ainoastaan teen ja näen sa-
noilla vahva ja heikko vokaalivartalo.

2 muist. Konsonanttivartalossa (vokaalivartaloon ver-
raten) esiintyy astevaihtelun alaisen konsonantin heikko aste,
esim. kannelkoon —' kantele\n, paet\koon ~ pakene\n, maat-
koon ~ makaa\n, pudot\koon ~ putoa\n. Vrt. 83 §.

139 §. Esimm. Alet koon ~ alen\nen, alen\nut; pun-
nitkoon ~ punninlnen, punnin\nut; vastatkoon ~ vas-
tannen, vastan', nut.

Jos imperatiivin 3:nnesta persoonasta saatava kon-
sonanttivartalo on -Moppuinen, niin n:n edellä (po-
tentsiaalissa ja akt. 2;sessa partisipissa) on t:n sijalla
n. Vrt. 37 §.

Esimm, alet\koon ~ alettiin, punnitkoon ~ pun-
nittu, vastatkoon ~ vastat\tava, tiet\tiin; alelta’,
ale\taan, punni\ta', punnitaan, punni\tut, vasta ta', vas-
taltaan.

Jos samoin saatu konsonanttivartalo on niinikään
-Moppuinen, niin t ja seuraava t muodostavat kahdenne-
tun 7: n (= tt) milloin vahva aste voi tulla kysymykseen,
mutta niiden sijalla on yksinkertainen lyhyt t, milloin
heikkoa astetta tarvitaan.

140 §. Kaksivartaloisteu sanojen konsonanttivar-
talo esiintyy /hila, fcllä ja sen heikoilla asteilla sekä
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«:llä alkavien tunnuksien edellä (aktiivin potentsiaalissa,
imperatiivin yks. 3;nnessa persoonassa ja koko moni-
kossa, Lsessä ja ILsessa infinitiivissä, ll:sessa partisi-
pissa sekä passiivin vartalon muodostuksessa).

Muist. Vokaali- ja konsonanttivartalo ovat yleensä sem-
moisessa suhteessa, että konsonanttivartalosta vokaalivartalon
loppuvokaali puuttuu (huom. ks ~ s, ts ~ t, esim. juoksen ~

jmskoon, punnitsen ~punnitkoon, ks. 36 §, 1). Erittäin ovat huo-
mattavat: a) verbit joiden vokaalivartalon loppuna on -ne-, konso-
nanttivartalon taas -t-, esim. alene\n: (det koon; hj kaksi-tai kolmi-
tavuiset verbit, joiden vokaalivartalo päättyy pitkään vokaaliin
tai kahteen vokaaliin, mutta konsonanttivartalo -hhen (n. s. „verha
contraota"), esim. vastaan: vastatkoon, pwtoa\n: pudot\koon; c)refleksiiviset verbit, joiden päätteenä on -u- vokaalin jäljessä,
esim. antaun, inf. aniauta. Näiden verbien Lsen ja ILsen infinitii-vin, passiivin vartalon (sekä ind.imperfektin) muodostus on taval-
lisesti samanlainen kuin edellisen verbiryhmän, muiden muoto-jen taas samanlainen kuin -w-loppuisteu yksivartaloisten sano-jen, esim. antauta, antautessa, antauttiin, antautaan (antausi ) (vrt.vastata, vastatessa, vastattiin, vastataan, vastasi); antaunen, an-
tamat, antaukoon, akt. ind. pr. yks. 3 p. antauu 1. antaupi.

141 §. Verbin heikko vokaalivartalo esiintyy akt. ind.
preesensin bsessä ja 2:sessa persoonassa sekä kieltomuodossa,
imperatiivin 2;sessa persoonassa ja sen kieltomuodossa ynnäpassiivin -tta- merkin edellä; akt. ind. imperfektin heikko vartalosamoin l:sessä ja 2:sessa persoonassa. Muualla on verbin vo-
kaalivartalo (imperfektin vartalo) vahva.

Verbien merkkimuodot eli teema.

142 §. Niiksi merkkimuodoiksi, joiden johdolla
helposti voipi muodostaa kaikki verbin muodot, sopivat:
akt. ind. preesensin Imen persoona, ind. imperfektin 3:s
persoona, imperatiivin 3:s persoona, passiivin imperatiivi
ja yleinen infinitiivi, esim. otan, otti, ottakoon, otettakoon,
ottaa’; vastaan, vastasi, vastatkoon, vastattakoon, vastata'.

Preesensin l:sestä persoonasta näkee sanan heikon vokaali-
vartalon, imperatiivista sanan vahvan vokaalivartalon, jos sana on
yksivartaloinen, sekä konsonanttivartalon, jos se on kaksivarta-
loinen; muista muodoista näkee imperfektin, passiivin ja infi-
nitiivin muodostuksen.
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N. s. yhdistetyt muodot.
143 §,. Paitsi eri tunnuksilla muodostetaan, ajallismuotoja

myös lauseopillisilla keinoilla, s. o. sanaliiton avulla. Vaikka
nämät muodostukset eivät siis oikeastaan kuulu sanojen taivu-
tusoppiin, esitetään ne kuitenkin tässä yhteydessä, koska ne
ovat täytteenä yksinkertaisille muodoille. Näitä n. s. yhdistet-
tyjä muotoja 1 käytetään osittain päättyneen tai aiotun teke-
misen, osittain kielletyn tekemisen osottamiseksi.

Apuverbillä yhdistetyt muodot.

144 §. Useissa yhdistetyissä muodoissa on osina
apuverbi olen ja pääverhin partisipi. Olen verbin tai-
vutus on seuraava:

Aktiivi.
Indikatiivi. Potentsiaali.

Preesens. Imperfekti. Preesens.

yks. 1 p. olen olin lienen
2 „ olet olit lienet
3 „ on oli lienee

mon. 1 „ olemme olimme lienemme
2 „ olette olitte lienette
3 „ ovat olivat lienevät

Konditsionaali. Imperatiivi.

Preesens. Preesens.

yks. 1 p. olisin
2 „ olisit ole'
3 „ olisi olkoon

1 Oikeampi nimi olisi liittomuodot.
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mon, 1 p. olisimme olkaamme
olkaa(tte)
olkoot

2 „ olisitte
3 „ olisivat

Infinitiivi

I. Ljh. muot. olla’
Pit. „ ollakseni

111. Iness. olemassa j. n. e.

11. Iness. ollessa
Instr. ollen

IV. Nom. oleminen
Part. olemista

Pärtisipi.

I. oleva 11. ollut

Kieltomuodot.
lud. preesens. Potentsiaali. Konditsionaali. Imperatiivi.

(en) ole’ (en) liene’ (en) olisi (älä) ole’
(älköön) olko

Passiivi.

Indikatiivi. Potentsiaali.
Preesens.

ollaan
Imperfekti, Preesens.

oltaneenoltiin

Konditsionaali. Imperatiivi,
Preesens.
oltaisiin

Preesens.
oltakoon

i
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Infinitiivi.

IL oltaessa 1. oltaissa 111. ottaman

Partisipi.

I. oltava 11. oltu

Kieltomuodot.

Ind. preesens. Potentsiaali. Konditsionaali. Imperatiivi,
(ei) olla’ (ei) oltane’ (ei) oltaisi (älköön) oltako

Apuverbin taivutus on siis aivan säännöllinen, paitsi
akt. ind. preesensin 3:nnessa persoonassa (on, ovat) sekä
potentsiaalin preesensissä, jona säännöllisen ollen j. n. e.
muodon asemesta tavallisesti käytetään muotoja erisana-
vartalosta (lie-).

145 §. Perfekti ja pluskvamperfekti.

Aktiivi,

Perfekti. Pluskvamperfekti.
yks. 1 p. olen sanonut olin sanonut

2 „ olet „ olit „

3 „ on „ oli
mon. 1 „ olemme sanoneet olimme sanoneet

2 „ olette „ olitte „

3 „ ovat „ olivat „

Potentsiaali. Konditsionaali.
Perfekti. Perfekti.

yks. 1 p. lienen sanonut olisin sanonut
2 „ lienet „ olisit „

3
„ lienee „ olisi „
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mon. 1 p. lienemme sanoneet olisimme sanoneet
olisitte „

2 „ lienette „

3 „ lienevät „ olisivat

Imperatiivi.

Perfekti.

olkoon sanonut
olkoot sanoneet

Passiivi.
Indikatiivi.

Perfekti. Pluskvamperfekti.
on sanottu oli sanottu

Potentsiaali. Konditsionaali.

Perfekti. Perfekti.
lienee sanottu olisi sanottu

Imperatiivi.

Perfekti.
olkoon sanottu

Yhdistetyt muodot, jotka ilmoittavat päättynyttä
tekemistä, ovat:

a) Perfekti, jossa on osina apuverbin aktiivin
preesens eri luodeissa ja pääverbin akt. tai pass. ILsen
partisipin nominatiivi (yksikkö tai monikko). Perfekti
esiintyy kaikissa luodeissa; imperatiivissa harvoin ja sil-
loinkin vain Smnessa persoonassa.
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h) Pluskvamperfekti, jonka osina on apuverbin
akt. indikatiivin imperfekti ja pääverbin akt. tai pass.
ILsen partisipin nominatiivi (yksikkö tai monikko); esiin-
tyy ainoasti indikatiivissa.

Muist. Runokielessä käytetään partisipin nonr.n ase-
mesta toisinaan konsonanttivartaloista essiiviä, esim. olen kasva-
nunna {kasvamia).

146 §. Yhdistettyä preesens ja imperfekti.
Indikatiivin preesens: yks. olen sanova, olet sanova, on sa-

nova (mon. harvinainen: olemme j. n. e. sanovat)', potentsiaali:
lienen j. n. e. sanova (mon. lienemme j. n. e. sanovat)', konditsio-
naali: olisin j. n. e. sanova (mon. olisimme j. n. e. sanovat), im-
perat. (ainoasti 3 pers.) olkoon sanova (mon. olkoot sanovat)', indi-
katiivin imperfekti olin j. n. e. sanova (mon. olimme j. n. e. sa-
novat).

Yhdistetyt muodot, jotka ilmoittavat aiottua teke-
mistä, ovat

a) Yhdistetty preesens, jossa osina on apuverbin pree-
sens ja pääverbin Imen partisipi;

h) Yhdistetty imperfekti, jossa osina on apuverbin ind.
imperfekti ja pääverbin Imen partisipi.

Näitä yhdistettyjä muotoja käytetään harvoin monikossa;
passiivissa käytettyjä liittoumia ei ole ollut tapana lukea tem-
ponen joukkoon.

147 §. Yleiskatsaus temporeihiu.
Yhdessä yhdistettyjen muotojen kanssa suomessa siis

on temporeita, joilla voidaan ilmoittaa kahtalainen tekemi-
sen laatu: päättymätön tai päättyuyt, sekä kahtalainen
aika; menemätön (nykyinen tai tuleva) ja mennyt. Tem-
porit ovat:

a) Menemätöntä aikaa varten:
Preesens (kestämä), jolla ilmoitetaan että jotakin

tapahtuu, s. o. päättymätöntä tekemistä menemättömässä
(nyky- tai tulevassa) ajassa.

Muist. Yhdistetty preesens (aikoma) ilmoittaa päät-
tymättömän tekemisen aiotuksi tai alettavaksi nykyisessä
tai tulevassa ajassa (olen kirjoittava).
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Perfekti, jolla ilmoitetaan että jotakin on tapahtu-
nut, s. o. päättynyttä tekemistä menemättömässä ajassa.

h) Mennyttä aikaa varten:
Imperfekti (entiskestämä), jolla ilmoitetaan, että jo-

takin tapahtui, s. o. päättymätöntä tekemistä menneessä
ajassa (usein menneessä ajassa tapahtunutta tekemistä
yleensä).

Muist. Yhdistetty imperfekti ilmoittaa päättymät-
tömän tekemisen aiotuksi tai alettavaksi menneessä ajassa
{olin kirjoittava).

Pluskvamperfekti (entispäättymä), jolla ilmoitetaan
että jotakin oli tapahtunut, ennenkuin jotakin muuta ta-
pahtui, s. o. toiseen tekemiseen verraten päättynyttä teke-
mistä menneessä ajassa, esim. Olin juuri ehtinyt kotiin, kun
vieras tuli.

Ks. lauseoppia.

Kieltosanalla yhdistetyt muodot.

148 §. Kieltosanalla on verbin taivutus:
Yleiset muodot. Imperatiivimuodot

yks. Ip. en
2 „ et älä 1. elä
3 „ ei älköön 1. elköön

mon. 1 „ emme älkäämme 1. elkäämme
2 „ ette2 „ ette älkää(tte) 1. elkää(tte)
3 „ eivät älkööt 1. elkööt

Kieltosanan vartalo siis on 1) e- (epäsäännöllinen yks. ja
raon. 3 pers. ei, eivät)', 2) imperatiivissa älä, 1. elä, konsonantti -

vrtlo äl-, el- (imperatiivin 2:nen persoona ta,vall. ilman loppu-
aspiratsionia).

Muist. Eunokielessä esiintyvät lisäksi imperatiivimuo-
dot 2 p. ällös 1. ellös (ellys ), 3 p. älkään 1. elkään.
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149 §. Kielteiset muodot.

Aktiivi.
Indikatiivi. Potentsiaali.

Preesens. Imperfekti. Preesens.
yks. 1 p. en anna’ en antanut en antane’

2 „ et anna’ et antanut et antane’
3

„ ei anna’ ei antanut ei antane’
mon. 1 ~ emme anna’ emme antaneet emme antane’

2 „ ette anna’ ette antaneet ette antane’
3 „ eivät anna’ eivät antaneet eivät antane’

Konditsionaali. Imperatiivi.

Preesens. Preesens.
yks. 1 p. en antaisi

2 „ et antaisi älä 1. elä anna'
3 „ ei antaisi älköön 1. elköön antako

mon. 1 „ emme antaisi älkäämme 1. elkäämme antako
2 „ ette antaisi älkäätte 1. elkäätte antako
3 „ eivät antaisi älkööt 1. elkööt antako

Passiivi.

Indikatiivi. Potentsiaali.

Preesens. Imperfekti. Preesens,
ei anneta' ei annettu ei annettane'

Konditsionaali. Imperatiivi.

Preesens. Preesens.
ei annettaisi älköön 1. elköön annettako
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Kielteinen perfekti ja pluskvamperfekti.

Indikatiivi.
Perfekti.

Akt.
yks. en (et, ei) ole’ antanut
mon. emme (ette, eivät) ole’ antaneet
Pass. ei ole’ annettu

Pluskvamperfekti.
Akt.
yks. en (et, ei) ollut antanut
mon. emme (ette, eivät) olleet antaneet
Pass. ei ollut 1. oltu annettu

Potentsiaali.

Perfekti.
Akt.
yks. en (et, ei) liene’ antanut
mon. emme (ette, eivät) liene’ antaneet
Pass. ei liene’ annettu

Konditsionaali.
Perfekti.

Akt.
yks. en (et, ei) olisi antanut
mon. emme (ette, eivät) olisi antaneet
Pass. ei olisi annettu

Imperatiivi.

Akt. yks. 3 p. älköön 1. elköön olko antanut
Pass. älköön 1. elköön olko annettuälköön 1. elköön olko annettu
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Kielteinen yhdistetty preesens ja imperfekti.

Indikatiivi.

Preesens. Imperfekti.
yks. en (et, eij ole’ antava en (et, ei) ollut antava
(mon. emme j. n. e. ole’ antavat emme j. n. e.- olleet antavat)

Potentsiaali. Konditsionaaln

Preesens. Preesens,

yks. en (et, ei) liene’ antava en (et, ei) olisi antava
(mon. emme j.n. e. liene’ antavat emme j.n. e. olisi antavat)

Kielteisissä muodoissa siis osina ovat:
a) Indikatiivin, potentsiaaliu ja konditsionaalin

preesensissä kieltosanan yleiset muodot ja pääverbin
kieltomuodot (ks. ylemp. 135 §).

h) Indikatiivin imperfektissä kieltosanan yleiset
muodot ja pääverbin Ibsen partisipin nominatiivi (yk-
sikkö tai monikko).

c) Imperatiivissa kieltosanan imperatiivimuodot ja
pääverbin imperatiiviset kieltomuodot (135 §).

Kielteisesssä perfektissä, pluskvamperfektissä (sekä
yhdistetyssä preesensissä ja imperfektissä) on osina olen
verbin kielteinen aktiivin preesens tai imperfekti sekä
pääverbin akt. tai pass. partisipi.

1 mui st. Passiivin kielteisessä pluskvamperfektissä saat-
taa apuverbi esiintyä passiivisenakin, esim. ei oltu annettu = ei
ollut annettu.

2 muist. Kieltosanaa ei yhdistetä infinitiivien tai par-
tisipien kanssa, vaan sen sijaan käytetään muita keinoja kiellon
osottamiseksi (olla antamatta, ollen antamatta, antamaton j.n. e.).
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150
§.

Harjoitusesimerfckejä.
1.

Yksivartaloisia
verbejä.

Prees.

Impf.

Kond.

Imper.

Part.
11.

Inf.

1.

akt.
ladon

latoi

latoisi

latokoon
latonut
latoa

pass.
ladotaan
ladottiin
ladottaisiin

ladottakoon
ladottu

Esimm.
kertoa,

takoa,
kaatua,

tyytyä,
pahastua.

2.
akt.

annan
antoi

antaisi

antakoon
antanut
antaa

pass.
annetaan
annettiin
annettaisiin

annettakoon
annettu

Esimm.
kantaa,

jatkaa,
kaivaa,
painaa,
laulaa.

„

~

(taittoi

ö.
akt.
taitan

Haitti

taittaisi
taittakoon
taittanut
taittaa

pass.
taitetaan
taitettiin
taitettaisiin
taitettakoon
■

taitettu

Esimm.
kastaa,

ahtaa,
haastaa,
maistaa,,
laittaa,
malttaa,
auttaa.

,

(kaatoi

akt.
kaadan

(kaasi

kaataisi
kaatakoon

kaatanut
kaataa

pass.
kaadetaan

kaadettiin
kaadettaisiin
kaadettakoon

kaadettu

Esimm.
kaartaa,

saartaa.
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4.
akt.
otan

otti

ottaisi

ottakoon
ottanut
ottaa

pass.
otetaan

otettiin

otettaisiin
otettakoon
otettu

Bsimm.
voittaa,
muistaa,

kasvattaa,
heittää,
vetää,
elättää.

akt.
kiellän
kielsi

kieltäisi
kieltäköön

kieltänyt
kieltää

pass.
kielletään

kiellettiin
kiellettäisiin

kiellettäköön
kielletty

Esimm.
huutaa,
taitaa,

puhaltaa,
kumartaa,

pyytää,
löytää,
ymmärtää,
enentää.

5.
akt.

kuljen

kulki

kulkisi

kulkekoon
kulkenut
kulkea

pass.
kuljetaan

kuljettiin

kuljettaisiin
kuljettakoon
kuljettu

Esimm.
lukea,
hakea,

laskea,
itkeä.

6.
akt.
hankin

hankki
hankkisi
hankkikoon

hankkinut
hankkia

pass.
hankitaan
hankittiin

hankittaisiin
hankittakoon
hankittu

Esimm.
etsiä,

ristiä,
pyyhkiä,
oppia.

7.
akt.
haravoin

haravoi
haravoisi
haravoikoon

haravoinut
haravoida

pass.
haravoidaan
-voitiin

-voitaisiin
-voitakoon
-voitu

Esimm.
vartioida,

hedelmöidä,
naida,
voida,
uida.

8.
akt.
tuon

toi

toisi

tuokoon
tuonut

tuoda

pass.
tuodaan
tuotiin

tuotaisiin
tuotakoon
tuotu

Esimm.
saada,

jäädä,
myydä
1.

myödä,
juoda,

viedä.
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2.

Kaksivartaloisia
verbejä.

1.

akt.
tulen

tuli

tulisi

tulkoon
tullut

tulla

pass.
tullaan
tultiin

tultaisiin
tultakoon
tultu

Esimm.
pestä,

niemiä,
kuolla,

surra;
vapista

(vapisen),
oikaista

(oikaisen),

kannella
(kantelen),

kävellä.

akt.
teen

teki

tekisi

tehköön
tehnyt

tehdä

pass.
tehdään
tehtiin

tehtäisiin
tehtäköön
tehty

akt.

juoksen
juoksi

juoksisi

juoskoon
/juossut

juosta

(juosnut

pass.
juostaan
juostiin

juostaisiin
juostakoon

juostu

Esim.
syöstä.

2.
akt.

punnitsen
punnitsi

punnitsisi
punnitkoon
punninnut
punnita

pass.
punnitaan
-ttiin

-ttaisiin

punnittakoon
punnittu

Esimm.
haravoita

(haravoitsen),
hedelmöitä
(-tsen).

3.
akt.
oikenen
oikeni

oikenisi
oietkoon
oiennut
oieta

pass.
oietaan
oiettiin

oiettaisiin
oiettakoon
oiettu

Esimm.
kyetä

(kykenen),
viilletä
(vähenen),
parata
(paranen).
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5.
akt.
|p
Utoon

putosi

mitoisi

pudotkoon
pudonnut
pudota

pass.
pudotaan
pudottiin

pudottaisiin
pudottakoon

pudottu

Esimm.
kadota,

lihota,
langeta

(lankean),
katketa.

,

,

(haluan

,

,

.

(haluaisi

..~
,

.
,

.

,

akt.

halusi

i(haluisi)
halutkoon
halunnut
haluta

pass.
halutaan

haluttiin
haluttaisiin

haluttakoon
haluttu

Esimm.
meluta,

pölytä;
lämmitä

(lämpiän),
hävitä.

6.
akt.

kohtaan
kohtasi
kohtaisi

kohdatkoon
kohdannut
kohdata

pass.
kohdataan
kohdattiin

kohdattaisiin
kohdattakoon

kohdattu

Esimm.
vastata,
maata

(makaan),
kerätii,

herätä,
temmata

(tempaan).
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111. Partikkelit.

151 §. Partikkelien nimellä käsitetään sangen erilai-
sia sanoja, joilla on varsin vähä sisällistä yhteyttä. Par-
tikkelia yleiset jaot perustuvat niiden merkitykseen ja lau-
seopilliseen käytäntöön, eivätkä niiden muoto-ominaisuuk-
siin, ja useissa tapauksissa ainoastaan sanan käytäntö lei-
maa sen partikkeliksi.

Partikkelien muotoja silmällä pitäen voimme niissä
erottaa seuraavia ryhmiä:

1. Sanoja, joita emme voi eritellä (jotkut ovat laina-
sanoja; muutamat näkyvät olevaa nominien nominatiiveja,
toiset mahdollisesti muita sijoja); esim. jo, ja, vielä, eli 1.
elikkä, tahi, tai 1. tahikka, taikka, vai, vaikka, ehkä, jahka,
nyt, mar; kyllä, muka, vasta, kanssa; ani, ilmi, juuri, läpi,
yli, ympäri, heti, irti, vaiti, auki, halki, julki, poikki, ratki,
rikki; asti’, saati’, kiinni’ 1. kiini’: kautta (partitiiviko?),
suotta.

Tässä yhteydessä mainittakoon vielä muutamia -n-loppui-
sia sanoja: nk. eilen, äsken; sangen, varten, vasten; ennen, tähden,
suhteen; ne ovat varmaan sijamuotoja, mutta emme tiedä mitä,
ja muutamien vartalokin on tuntematon.

2. Sanoja, joissa esiintyy pääte, laadultaan sijapäät-
teen kaltainen, mutta joita sen vuoksi ei ole luettu sijamuo-
tojen joukkoon, että pääte esiintyy vain harvoissa sanoissa.
Tämmöisiä päätteitä ovat:

a) -tta, -itä: jo\tta, e\ttu (jo-ka sanan muotoja), muijia (muusanasta).
b) -s, tavallisesti latiivisessa merkityksessä, esim. ulos,

kauas, alas, ylös, lähes, edes, ulommas; taas, myös, jos, joskus,
koska, siis.

c) -’, latiivisessa merkityksessä, esim. luo; ala’, taa’ lähem-
mä’,, peremmä’; myös on -'-loppuisia prolatiiveja, esim. sikäli’, tä-köM (vrt. sikäläinen)', tähän kuuluu yliC), ympäri)’).
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d) -(i)tse’, -( i)tsi’, prolatiivin pääte (ks. 79 §, 1), esim. maitse’,
meritse’; paitsi’.

3. Sanoja, joissa esiintyy varsinaisia n. s. partikkeli-
päätteitä; nämä päätteet sisältävät yleensä jonkun sijapäät-
teen ja sen yhteydessä aineksen, jota useimmiten emme voi
varmuudella eritellä. Tämmöisiä päätteitä ovat:

a) -std (vrt. elät. -sta, -stä), yleisin adverbi-
pääte adjektiivivartalon jäljessä (tapaa ilmoittavia ad-
verbeja), myös lukusanavartaloin y. m. jäljessä; esim.
hyvästi’, pahasti’; kahdesti', kolmannesti'.

b) -Ui', (vrt. abi. -Itä, -Itä) tavallisesti adjektiivivarta-
loin jäljessä (määrää ilmoittavia adverbeja), esim. laajalti’,
syvälti’, kosolti’.

c) -nne’, -nnes (latiivisessa merkityksessä, vrt. yllä 2,
b, c) esim. tänne’, sinne’, muuanne’; kunnes, sinnes.

.
d) -ti’ (vrt. abess. -itä'; samanlainen merkitys kuin abessii-

villa), esim. huoleti’, ääneti’.
e) -ti’, luultavasti toista alkuperää kuin edellinen, on esim.

sanoissa kaiketi’, peräti’.
f) -ten (enimmäkseen tapaa ilmoittavia adv.), esim. tä-

ten, siten, miten, kuten, jotenkin, kuitenkin, enimmiten.
g) -ttain, -itäin (tapaa, määrää), esim. nimittäin, osit-

tain, vähittäin, kaksittain, kolmittain.
h) -telien (tav. määrää), esim. vähitellen, yksitellen.
Muist. Viimeisten kahden ryhmän mallimuodot näkyvät

ainakin osittain olevan ILsen infinitiivin instruktiiveja (nimit-
täin, vrt. nimittää; paloitellen, vrt. paloitella).

i) -tusten, -tysten, j) -tukein, -tykein, k) -kenttäin, -ksyttäin,
l) -kkain, -kkäin, joilla ilmoitetaan keskinäistä asemaa, esim. vie-
retysten, rinnatvksin, peräksyltäin, rinnakkain, m) -kali’, -kali’,
esim. sikäli’, mikäli’ (ks. yllä 2, e).

n) -öin, -öin, -ain (aikaa ilmoittavia) esim. silloin, täl-
löin, jolloin, kulloin, muulloin; tuonoin 1. tuonain, mui-
noin.

4. Sanoja, jotka ovat selviä taivutusmuotoja (välistä
omistusliitteen kanssa). Ne luetaan partikkeleihin pääasiassa
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merkityksensä vuoksi, osittain myös siihen katsoen, että
useilla näissä muodoissa esiintyvillä vartaloilla ei ole täy-
dellistä taivutusta, vaan niistä käytetään ainoastaan muuta-
mia muotoja.

Esimerkkejä;
ess. ulkona, kaukana, kotona, alla; huomenna, yhte-

nään; yksinäni, täisinänsä, ynnä (yksi sanan muoto);
part. ulkoa, kaukaa, kotoa, alta; sataa, hiljaa, yhtä, totta,
tosiaan, vähintään; transl. edemmäksi; yksikseni; kyl-
läksi; iness. tässä, yhdessähamassa; elät. ainoas-
taan, uudesta 1. uudestaan; illat, suoraan, varmaan, ää-
neensä; hamaan; adess. sillä, tahallansa; abi. niu-
kalta, kosolta; ällät, verkalleen, säntilleen; gen. kaik-
kein; instr. rinnan, jalan; ilman; näin, noin, niin, kuin,
kuinka; yksin, kaksin 1. kahden; oikein, melkein, hyvin, pa-
hoin: päin; poikkipuolin; vaan, vain (= vanh, kiel. vaivoin);
II infin. instr. jouten, tietenkin; nimittäin, paloitellen (vrt.
yllä 3, h); verbimuoto; näet.

5. Reduplikatsionipartikkeleita, joita käytetään adjektii-
vien ja adverbien vahvistuksena, esim. ypö (yksin), täpö
(täysi), typö (tyhjä), apposen (auki), sepposen (selällään).

6. Aänneryhmiä, jotka kuvaavat jotakin luonnonääntä,
esim. loiskis, molskis, köli köli.

Muist. Tämmöiset sanat ovat usein sijamuodoissa, esim.
kolin kolin t. kolin kolia.

7. Huudahduksia, esim. ai! voi!
Erillään muista ovat:
8. Liitännäispartikkelit, jotka eivät ole itsenäisiä sa-

noja, vaan ovat pikemmin verrattavat päätteihin: -ko, -kö;
-hän, -hän; -pa, -pä; -ka, -kä; -s; -kin, -kaan, -kään, esim..
minäkö, minähän, minäpä, minäkin, en minäkään, eikä (vrt.
jo'ka), annas.

152 §. Merkityksensä ja lauseopillisen käytäntönsä,
mukaan partikkelit yleisen tavan mukaan jaetaan
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adverbeihin, post- ja prepositsioneihin, kon-
junktsioneihin ja interjektsioneiliin (joiden määri-
tyksiä ks. yllä 66 §).

153 §. Adverbit osoitavat
1) paikkaa (lokaaliset adverbit),'esim. alla,ulos;
2) aikaa (temporaaliset adv.), esim, heti, jo, ennen;
3) tapaa (modaaliset adv.), esim. hyvin, niin, •pahasti;

kolin kolin;
4) määrää ynnä muita seikkoja, esim. niukalti’;
5) kysymystä tai vahvistusta, esim. tokko, -ko,

-kö, -hän, -hän.

154 §. Post- ja prepositsionit tunnetaan niiden
ohessa käytetystä genetiivistä (possessiivisuffiksista)
tai partitiivista, esim. pöydän alla, rantaa kohti (ks.
lauseoppia). Ne merkitsevät:

1) paikkaa (suuntaa), esim. alla, alta, alle, ympäri, poikki,
kohti;

2) aikaa, esim. ennen, edellä, jäljestä;
3) tapaa, esim. nojassa, vailla;
4) syytä ynnä muita seikkoja, esim. tähden, varten, vuoksi:

asemesta, verosta.

155 §. Konjunktsionit tunnetaan lauseopillisesta käy-
tännöstään; ne ovat joko rinnastavia tai alistavia.

1. Rinnastavat konjunktsionit ovat merkitykseltään
a) Kopulatiivisia (yhdistäviä): ja, ynnä, sekä, sekä

•että, -kä, saati 1. saatikka, jopa, vieläpä.
h) Disjunktiivisia (erottavia): eli 1. elikkä, tahi 1. tai

1. tahikka 1. taikka, joko— tai, taikka— taikka.
c) Ådversatiivisia (vastakohtaa tai rajoitusta ilmoit-

tavia); mutta, vaan, paitsi, en (et j. n. e.) ainoastaan vaan
■myös,, taas, kuitenkin, kumminkin.

d) Konklusiivisia (johtopäätöstä ilmoittavia): sen-
tähden; siksi, siis, niinmuodoin; niin.

e) Kksplanatiivisia (selittäviä): sillä, näet, nimit-
täin.
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2. Alistavat konjunktsionit ovat
a) Eksplikatiivinen (yleiseen alistava): että.
h) Konsekutiivisia (seurausta ilmoittavia): että, niin

että, jotta.
c) Finaalisia (tarkoitusta ilmoittavia): jotta, että.
d) Kausaalisia (syytä ilmoittavia): kun, koska, syystä

että, sentähden että.
e) Temporaalisia (aikaa ilmoittavia): kun, kunnes,

jahka, ennenkuin.
f) Konditsionaalisia (ehtoa ilmoittavia): jos, kun,

joshan, kunhan, ellen (ellet j. n. e.), jollen (jollet j. n. e.)
g) Konsessiivisia (myönnyttäviä): vaikka

, jos kohta,
joskin, ehkä.

h) Komparatiivisia (vertaavia); kuin, niinkuin,
ikäänkuin.

i) Interrogatiivisia (kysyviä): -ko, -kö; tokko, josko.

156 §. Interjektsionit merkitsevät
1) iloa: hei!
2) ilkkumista, vahingoniloa: ähä! piti! pitipiti! kutti!
8) surua, tuskaa: ai! aiai! voi! voivoi! oi! oioi! haa!
4) kummastusta, huomiota, huomauttamista: oho! aha!

no! kali! hoi!
6) kysymystä: hä? ha?
6) tarjoamista: se 7 sekää!
7) inhoa: hyi! hyihyi! äh! ui! uiui!
8) vastustamista: huihai!

8
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Sanojen johto.

157 §. Seuraavassa esitetään suomen tärkeimpien joh-
dannaisryhmien johtopäätteet, elikkä oikeastaan ne sananloput,Jotka nykyjään tunnetaan tai käsitetään johtopäätteiksi. On
näet huomattava, että usein on vaikea sanoa, missä kantavartalo
alkujaan on loppunut ja johtopääte alkanut, koska osittain johto-
päätteen vokaalit ovat saattaneet kietoutua vartalon loppuvo-kaaliin, osittain on määrättyjä vokaaleja käsitetty johtopäättei-
hin kuuluviksi (vaikka ne alkujaan ovat esim. saattaneetkuuluakantavartaloon tai syntyä kantavartalon ja päätteen yhdistyk-
sestä, esim. melon, antelen). Välisti on vaikea osottaa mitään
varmaa kantasanaa (esim. jyrähtää). Johtopäätettä ja johdetun
tai taivutetun kantasanan päätettä on usein käsitetty yhteenkuuluviksi, joten on syntynyt uusia yhdistettyjä johtopäätteitä(esim. alen\taa sanassa kantavartalo alk. alen[eJ-, johtopääte -ta-;päätteeksi on alettu käsittää -nta-, esim. suomentaa, myöntää;
sam. yksinäinen : yksi\näinen).

Tämä kaikki on seurauksena siitä, että sanojen johto itse
asiassa on vain uusien sanavartaloiden muodostamista toisten
sanojen mallin mukaan.

Toisilla johtopäätteillä voidaan muodostaa sanoja mistä
samanlaatuisesta sanasta tahansa (esim. -ja, -niinen), toiset esiin-
tyvät taas sanaryhmissä, joihin kuuluu verraten harvoja sanoja
(produktiiviset ja improduktiiviset johtopäätteet).

I. Nominien johto.

158 §. Samaan nominiryhmään saattaa toisinaan kuulua
samalla kertaa sekä substantiiveja että adjektiiveja (esim. suhst.
maalainen, suhst. ja adj. suomalainen, suhst. kirjanen, adj. kaltai-
nen 1. kattanen)-, katsoen kuitenkin ryhmien pääasialliseen, sa-
nojen enemmistön edustamaan luonteesen, jaotamme nomini-
ryhmät substantiiveihin ja adjektiiveihin.

Substantiivit.

159 §. Tekijän, teon ja tekimen nimiä; kanta-
vartalona (tai läheisenä sukulaisena) on tavallisesti jokin
verbi.
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1. Tekijän ja olijan nimiä ynnä niiden sukuisia sa-
noja; johtopäätteet ovat seuraavat:

a) -ja, -jä, esim. luoja, istuja, toimittaja, ristijä,
vastaaja; kantavartalon e:n sijalla on i, esim. tekijä, me-
nijä, tulija.

1 muist. Yhdistettyjä johtopäätteitä: a)-jän,-jän {-jame-,
-jäme-), esim. asujan, kulkijan; h) -jäinen, -jäinen, esim. paina-
jainen, pääsi)j)äinen, risti(f)äiset; c) -jas, -jäs {-jaa-, -jää-), ad-
jektiivisia sanoja, esim. uteli(j)as, autelitj)as, kuoli{j)aana, -ksi.

2 muist. Oikeinkirjoitusoppia. Aikaisemmin ei i:n
jäljessä ollut tapana kirjoittaa yltä (esim. teinä, ristiä)-, myöhem-
min on, johto-opillisista syistä, ruvettu tämmöisissäkin tapauk-
sissa kirjoittamaan yltä (vaikkei ääntäminen ole toinen kuin par-
titiiveissa silmiä, ristiä). Ilman yltä tavallisesti kuitenkin kirjoi-
tetaan edelleen-johdannaiset, joissa ei tekijännimen merkitys ole
yhtä tuntuva, esim. pääsiäinen, ristiäiset, utelias, kuoliaaksi.

h) -ri, (-uri, -yri) tekijän, myös työaseen nimiä; esim.
petturi, nylkyri, pelkuri; hakkuri, viskuri; kantavartalona no-
mini: vesuri, aituri, juomari, syömäri; lainasanoja ovat sem-
moiset kuin mittari, tuomari, puntari.

2. Teon nimiä; päätteet ovat seuraavat:

a) -ma, -mä (= 111 inf:n pääte); täten johdetut
sanat merkitsevät esineenä käsitettyä tekemistä tai sen
tuotetta, joskus teon paikkaa, esim. sanoma, elämä, kuo-
lema, esitelmä, runoelma, lohkeama, vieremä, istuma (=
istuin, istumapaikka), lepäämä (= lepopaikka).

b) -niinen {-inise-, IV inf:n pääte); näillä ilmoite-
taan tekeminen paljaastaan (in abstracto), esim. sanomi-
nen, eläminen, esitteleminen.

c) -nta, -ntä; -nto, -ntö; -nti, esim. heitäntä, annanta,
tulenta; luonto, sovinto, perintö; saanti, tuonti, vienti (-nti-
loppuisten kantavartalot yleensä yksitavuisia).

cl) -i (kantavartalon viimeisen konsonantin jäljessä), esim.
anti, paisti, muisti.
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e) -o, -ö ja -u, -y (kantavartalon viimeisen konsonantin
jäljessä), esim. muisto, anto, kaivo, makso, keitto, teko, näkö,
luettelo; luku, itku, maksu, näky, näyttely; -aa- -aä-loppui-
sia kantavartaloita vastaavat johdannaiset, joiden loppuna on
-uu, välistä -yy, esim. leikkuu, hakkuu, makuu, kehruu, kerjuu,
värjyy.

Edelleen-johdannaisia ovat sanat, joiden loppuna on -o|s,
-öjs {-o\kse-, -ö\kse-), -u\s, -y\s (-u\kse-, -ykse-), ja jotka ovat
teon esineen tai tuotteen nimiä (etenkin vastaten -ta-, -tä-
loppuisia verbejä), esim. kaivos, laitos, keitos, aituus, hak-
kuus; harjoitus, valmistus, ylennys, järjestys, sisällys, epäilys,
palvelus.

Muist. Semmoisissa tilan ja olon nimissä kuin: väsyk-
sissä, nukuksissa, suutuksissa, turvoksissa, näkyy johtoaineksena
olevan raon. -Jcsi- yksinään.

f) -mus, -mys {-mukse-, -mykse-), esim. juopumus, ka-
tumus, vaatimus.

g) -io, -iö, esim.häviö, arvio, palkkio, haaskio, tuomio;
muutamat -io-, -io-loppuiset ovat tekijän nimiä, esim. hylkiö,
kontio, sikiö; pass. merkitys on sanalla valio.

h) -e’ (-ee-), ilm. tekoa, teon esinettä t. tuotetta, väli-
kappaletta ja tilaa, esim. paiste’, kanne’; jauhe’, tae’, kude’;
lause’, piste’, peite’, side’, kaste; kateissa, tekeillä, valveilla;
tähän ryhmään kuuluu koko joukko sanoja, jotka eivät tiettä-
västi ole minkään verbin yhteydessä, esim. liete’, lude', päre.

i) -na, -nä vastaa säännöllisesti -ise- ja -o/a-vartaloisia luon-
nonäänisiä verbejä, esim. kohina, humina, rähinä, kapina; harvoin
muita, esim. kiljuna, pauhina, pankkina.

3. Tekimen 1. teon välikappaleen nimien ryhmällä
on päätteenä: -in (-ime-), esim. pohdin, lunastin, avain,
viskoin.

160 §. Konkreetista sanoja, joiden kantasanana tai
läheisenä sukulaisena tavallisesti on joku substantiivi.
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1. Paikallisuutta merkitseviä sanoja; päätteet ovat
seuraavat:

a) -kko, -kkö, -ikko, -ikkö, esim. pajukko, rapakko, ve-
sakko; kivikko, heinikko, koivikko, petäjikkö, männikkö.

Vrt. -sto, -isfo-loppuisia sanoja.
h) -la, -lä (kotoa, asuinpaikkaa), esim. Seppälä, ap-

pela, pappila.
c) -nko, -nkö ja -nne’ (-ntee-), esim. alanko, ylänkö, tasanko,

iljanko; alanne, ylänne, harjanne, ojanne, selänne; kantavartalona
adjektiivi: syvänne, jyrkänne.

d) -us, -ys (-ukse-, -ykse -) ja -usta, -ystä, vieläpä: -ustin, -ys-
tin (-ustime-ystime-)', paikallisuutta merkitsevien sanojen ohessa
myös pukujen, valjaiden nimiä; esim. edus, hiilus, taus, nurkkaus;
kaulus, sormus, säärys, kädys, rinnus; alusta, edusta, tausta,
vierusta; kaulusta; — jalustin, sormustin, rinnustin.

2. Kollektiivi- eli ryhmäsanoja; päätteet ovat:
a) -isto, -isiö, -sto, -stö, esim. Koivisto, männistö, le-

pistä; laivasto, kirjasto, vanhasta (Kai.).
b) -ue’ (-uee-), tavallisesti elävistä olennoista puhuen

esim. matkue’, puolue’, laivue’, poikue’, alue'.
3. Muita huomattavia sanaryhmiä ovat ne, joilla päät-

teenä on:
a) -nen (-se-), -inen (-ise-), edellinen kaksi-, jälkimäi-

nen useampitavuisen kantavartalon jäljessä; nämä sanat
ovat:

a. deminutiiveja eli vähennyssanoja, esim. kukka-
nen, kirjanen; aurinkoinen, oravainen.

ä sukunimiä, esim. Karhunen, Hukkanen, Tanikainen.
Vastaavilla naispuolisilla sukunimillä on päätteenä:

h) -tar, -tär {-ttare-, -ttäre-), esim. Karhutar, Hukatar,
Tanikatar; appellatiiveja: runotar, kieletär, ruhtinatar j. n. e.

c) -lainen, -läinen (-laise-, -läise-)-, nämä sanat
useimmiten osottavat johonkin paikkakuntaan, kansaan
tai heimoon kuuluvaa henkilöä, esim. maalainen, suoma-
lainen, venäläinen, hämäläinen; sukulainen, heimolainen;
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viholainen, irtolainen; täkäläinen, meikäläinen. Useita
näistä sanoista, etenkin kansallisuus- ja paikallisuusni-
miä, käytetään myös adjektiiveina, esim .suomalainen
tyttökoulu, ruotsalainen väestö, täkäläiset olot.

d) -s {-kse-)\ sanat merkitsevät kantavartalolla ilmoite-
tun esineen ainetta sekä (tav. monikossa) henkilöitä, Jotka
ovat toisillensa samalla lailla sukua, esim. aidas, harjas,
luudas; {veljes:) veljekset, (sisares 1. sisarus:) sisarukset; lan-
gokset, serkukset.

Paitsi -nen-, -ijien-päätteisiä deminutiiveja, on deminutii-
vinen merkitys ryhmillä, joiden loppuina on:

e) -o, -ö ja -10, -lö (usein yhteydessä -nen, -inen päätteen
kanssa); esim. rem 1. venonen, oro 1. oronen, käki) 1. käkönen; ko-
telo, koteloinen.

f) -nt, -yt (-we-, -ye-) ja -uinen, -yinen (- uise-, -yise-) esiin-
tyvät pääasiassa runokielessä, esim. päivyt, murjut, lampahut, kau-
hut, päähyt; kämmenyinen.

g) -kka, -kkä ja -kainen, -käinen {-haise-, -haise-), esim. sil-
mukka, mustikka, mullikka; lapsukainen, nuorukainen, kaunokai-
nen, pienokainen, ainokainen (viimeiset 3 esimm. sekä suh st.
että adj.).

h) -ke’ (-kkee-); sanat merkitsevät enimmäkseen sitä, mikä
on kantavartalolla merkityn esineen kaltainen, esim. niemeke,
lahdeke, haarake, sihnäke.

161 §. Ominaisuuden nimillä, joidenkantasanana
on adjektiivi tai usein myös substantiivi, on loppuna
-us, -ys {-ute-, -yte-) vokaalin jäljessä ja -uus, -yys {-uute-,
-yyte-) kantavartalon viimeisen konsonantin jäljessä (eten-
kin kun kantasanan viimeinen vokaali on a, ä, e tai
myös i kolmannen tavun lopussa); esim. vapaus, viisaus,
kärTcicäys, kalleus; makeus, sileys; heikkous, veljeys, yh-
teys, siisteys, vankeus; valjuus, tylyys, vanhuus, parem-
muus, hyvyys, isännyys, pienuus, suuruus, naapuruus,
kumppanuus; maanhulkeus.
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Adjektiivit.

162 §. Adjektiivirylimiä, joiden kantavartalona on
verbi; päätteet ovat seuraavat:

a) -va, -vä, -pa, -pä (= I partisipin pääte), esim. tai-
tava, sattuva; edeskäypä (subst.).

t>) -mut, -nyt (= II partisipin pääte), esim. oppinut, si-
vistynyt.

Muist. Näihin, ryhmiin kuuluvat partisipit yleensäkin.

163 §. Adjektiivirylimiä, joiden kantavartalona on no-
mini tai nominaalinen (nominiperäinen) muoto.

1. Yleisesti adjektiivisia johtopäätteitä ovat:
a) -inen (-ise-), joka on sama pääte kuin substan-

tiivinen -nen, -inen (160 §, 3, a); täten päättyvillä sa-
noilla on joskus deminutiivinen merkitys (esim. vähäinen,
pienoinen, kaltainen) mutta tavallisesti ne vastaavat
kysymyksiin: minkä ahminen, mitä omistava, millä pei-
tetty, minne kuuluva, minkä laatuinen j. n. e., esim. rau-
tainen, puinen, villainen; kalainen, vuorinen; likainen,
nokinen; punainen, keltainen; pohjoinen; eilinen, ainai-
nen, muinoinen, silloinen, ajoittainen, osittainen; usein
pysyvässä yhteydessä jonkun toisen päätteen kanssa, joten
on syntynyt uusia johtopäätteitä, niinkuin: -nainen, -nainen,
esim. kokonainen (vrt. kokona\an), yksinäinen (vrt. yksinälän) ;

itsenäinen, ominainen, erinäinen; -ntainen ja -nnainen, esim.
luontainen, perinnäinen (vrt. perintä, 159 §, 2 c), vrt. myös
32 §, 2, muist.); -vainen, -vainen, esim. kuolevainen, pysy-
väinen; -hinen, -(h)inen, esim. maahinen, vete{h)inen, eteinen
(substantiiveja), mielehinen; samaa laatua on myös

h) -Uinen {-llise-), jolla päättyvät sanat vastaavat ky-
symyksiin: missä oleva, minkä aikainen, mitä omistava 1.
millä varustettu, mihin kuuluva, minkä laatuinen j. n. e.,
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esim. taivaallinen (esim. kuu), selällinen (saari); yöllinen
,

syksyllinen, illallinen (subst.), päivällinen (subst.); ti-
lallinen (adj. ja subst.), varallinen, varrellinen, sangol-
linen, miehuullinen, palkollinen (subst.); hedelmällinen,
aineellinen, hengellinen, urhoollinen, herkullinen, viholli-
nen (subst.), velvollinen.

Tällä päätteellä päättyviä ovat myös (avaruuden) mitan
täyttä merkitsevät substantiivit, esim. näpillinen, pivolli-
nen, kourallinen, kanmillinen, kapallinen.

2. Runsaasti omistavaa ilmoittavat adjektiivit, joilla
on päätteinä:

a) -isä, -isä, esim. kalaisa, satoisa, riemuisa, kuuluisa.
h) -kas, -käs (-kkaa-, -kkää-), esim. varakas, voimakas,

kookas, mutkikas, ruumiikas; sormikas (subst.).
c) -va, -vä, esim. lihava, väkevä, verevä, terävä, henkevä.
3. Vailla olevaa ilmoittavat adjektiivit, joilla on

päätteenä -ton, -tön {-toin, -töin, vokaalivartalo -Uoma-,
-ttömä-) (karitiiviset adjektiivit), esim. katoton, varaton,
voimaton, sanaton, taidoton, hengetön, riemuton; sormiton,
käsitän. Tämä pääte on usein yhteydessä 111 infinitiivin
päätteen kanssa, joten on syntynyt uusi verbivartalon
jäljessä esiintyvä johtopääte -maton, -mätän (-mattoma-,
-mättämän)-, tällä ryhmällä, joka muodostaa ikäänkuin
verbin kielteisen partisipin, on osaksi aktiivinen, osaksi
(transitiiviverbeillä) myös passiivinen merkitys; esim. lop-
pumaton (ei loppuva), kuolematon (ei kuoleva, ei kuole-
vainen), oppimaton (ei oppivainen, ei oppinut), taitamaton
(ei taitava), sivistymätön (ei sivistynyt), tietämätön (ei
tietäväinen, myös: ei tiettävä, ei tietty), lukematon (ei
luettava, ei luettu, myös: ei lukeva, ei lukenut), epäile-
mätön (tav.: ei epäiltävä), sanomaton (ei sanottava).

4. Sitä, jolla jokin ominaisuus on suuremmassa tai suu-
rimmassa määrässä, ilmoittavat sanaryhmät, joilla on päätteenä:

a) -mpi (-mpa-, -mpä-) (komparatiivit), esim. suurempi,
parempi.
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6) -in[-impa-, -impä-) (superlatiivit), esim. suurin, pienin.
5. Muita acljektiiviryhmiä:
a) -mainen, -mainen (-maise-, -mäise-) päätteellä loppu-

vat adjektiivit vastaavat kysymykseen: kenen 1. minkä kal-
tainen, tapainen, esim. poikamainen, sikamainen; hyvämäi-
nen, huonomainen.

b) -hko, -hkö ja -hka, -hkä päätteillä loppuvien adjektiivien
kantavartalona on tavallisesti adjektiivi; ne ovat merkitykseltään
moderatiivisia (merkitsevät: vähän sellainen, jotenkin sellainen,
välistä: liiaksi sellainen kuin kantasana ilmoittaa), esim. harvahko,
pyöreähkö, pitkähkö; sileähk’ on siikaseksi,kuleähka kuujaseksi (Kai.).

IL Terhien johto.

164 §. Kausatiivi- ja faktiivi-rylimään kuuluvat
verbit, joilla on seuraavat päätteet:

a) -ta-, -tä- yksitavuisen ja konsonanttiin päättyvän
kantavartalon jäljessä; kantavartalo saattaa olla

1. Verbi, jolloin johdetut sanat ovat kausatiivisia,
s. o. osottavat kantavartalolla ilmoitetun tekemisen teettä-
mistä, aikaan saattamista, esim. päästää, nostaa, kolistaa,
hävittää, langettaa. Yhteydessä translatiivisen «(e)-päätteen
kanssa (ks. 165 §, e) on muodostunut sananloppu -nta-,
joka esiintyy uutena johtopäätteenä, esim. ojentaa, heikontua,
vähentää, muuntaa, myöntää, suomentaa.

• 2. Nomini, jolloin johdetut sanat osottavat sillä va-
rustamista, toimimista, siksi tekemistä, sen tekemistä, sinä
toimimista, minkä kantavartalo ilmoittaa, esim. voitaa, jää-
tää, varustaa, evästää, höyhentää, äestää, tervehtää, kiirehtää,
rientää (vrt. run. rikene\hen kiireesti), suurustaa, opastaa,
varustaa, sairastaa, vierastaa.

Muist. -ti-päätteisiä sanoja; kiirehtiä, kadehtia, lainehtia,
purjehtia.



122

Tämän päätteen toisintomuoto on
h) -a-, -ä- (konsonanttivartalon loppuna -t) korottoman

vokaalin jäljessä; kantavartalona on nomini ja merkitykset
ovat samantapaiset kuin edellisessä (a, 2) ryhmässä, esim.
kultaan: inf. kullata, tervata, mustata, kuivata, Uhata, ku-
mota, kasata, meluta, saarnata, jututa, janota.

Mui st. Välisti on vaikea sanoa, onko nomini vai ehkä
verbi katsottava kantavartaloksi, esim. kylmätä (vrt. kylmää),
sulata (vrt. sulaa).

c) -tta-, -#ä-loppuisten sanojen kantavartalona on
1. Verbi, jolloin johdetut sanat ovat kausatiivi-

verbejä {-tta-,-tfä- on yleinen kausatiivipääte); osit-
tain niillä saattaa olla intensiivinen (vahvistava) merki-
tys; esim. syöttää, käyttää, totuttaa, elättää, luettaa;
johdattaa, kannattaa. Kun kantasana on useampi- kuin
kaksitavuinen, on kausatiivipäätteenä yhdistetty pääte
-utta-, -yltä-, esim. kävelyttää, huomauttaa, leikkauttaa 1.
leikkauttaa, teurastuttaa, kirjoituttaa.

2. No mini, joko yksikkö- tai monikkovartalo; mer-
kitykset ovat samansuuntaiset kuin a) 2:ssa kohdassa
mainituilla, esim. päättää, vyöttää, muuttaa, myrkyttää;
raudoittaa, rauhoittaa, kunnioittaa, suorittaa, käsittää,
hengittää, punoittaa.

Näiden sukuisia ovat myöskin -««-päätteiset deskriptii-
viset verbit, jotka äänellänsä kuvaavat ilmoitettavaansa teke-
mistä, esim. voivoitaa, sopottaa, kolkuttaa, ressuttaa.

1 muist. Oikeinkirjoitusoppia, Niissä -««-päättei-
sissä kolmitavuisissa verbeissä, joiden toisessa tavussa on o,
on sekä ääntämis- että kixjoikustapa horjuvainen (o:n ja oi:n vä-
lillä). Useimmat kirjoittanevat (etymologisista syistä) oi:n niissä
sanoissa, joissa kantavartalona on «-loppuisen nominin monikko-
vartalo, esim. kirjoittaa : kirja, raudoittaa : rauta, mutta inhottaa :
inho, pakottaa -.pakko.

2 muist. Toisinaan -i«a-loppuisessa verbissä esiintyvä
kantavartalo ei ole säännöllinen monikkovartalo, esim, hedel-
möittää.
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d) -sta-, -stä- ja -ista-, -islä-loppuisten sanojen kanta-
vartalona on yleensä nomini; merkitykset samansuuntaisia
kuin a) 2 ja cl 2 kohdissa, esim. savustaa, kalustaa, voi-
mistaa, kouristaa, notkistaa, kovistaa, tarkastaa, kerrostaa.
Pyydystämistä merkitseviä: kalastaa, metsästää, linnustaa.
Verbiperäisiä: asustaa, katsastaa , ehkä myös: tiedustaa, kuu-
lastaa.

165 §. Refleksiivi- ja translatiivi-ryhmään kuulu-
vat verbit, joilla on seuraavat päätteet:

a) ' u'i -y- (kantavartalon viimeisen konsonantin jäl-
jessä) on yleisin refleksiivinen (passiivinen) ja intransi-
tiivinen pääte, esim. näkyä, kuulua, valua, pusertua, kui-
vua, täytyä, hukkua; hyvin usein on u yhteydessä -ta-,
-nta-, -tta-, -«(«-loppuisissa sanoissa esiintyvän pääteaineksen
kanssa, joten on muodostunut sanaryhmiä, joissa -tu- -ntu-,
-ttu-, -stu- voidaan katsoa johtopäätteiksi; esim. jäätyä, sai-
rastua, kaunistua, maatua, köyhtyä, laihtua: parantua, enen-
tyä, vähentyä, myöntyä; päättyä, rauhoittua, majoittua, nur-
mettua, heinettyä; vahvistua, voimistua, ikävystyä, menestyä,
pelästyä. Yhteydessä muiden suffiksiainesten kanssa on u
myös päätteissä

b) -untu-, -ynty- t. vokaalinpituus ja -ntu-, -nty-, tai
-utu-, -yty-, tai -u-, -y- (konsonanttivartalo -ut-, -yt-) vokaalin
jäljessä; esim. jakauntua 1. jakaantua, jakautua 1. jakauta
(pr. jakaun)-, kokowntua 1. kokoontua; antautua; toteuntua 1.
toteentua, toteutua; vapautua, velkautua.

c) -pu-, -py- yksitavuisen kantavartalon jäljessä, esim. juo-
pua, syöpyä, luopua; saapua; voipua (taipua , toipua, uupua, vaipua);
yöpyä.

d) -ite- 1. -te- (konsonanttivartalo -it-, -t-), -ihe-, -i- runokielen
(ja itämurteiden) refleksiivisissä verbimuodoissa, esim. kohotteleitetvähitellen kohoat, veäite vetäydy, tungeite tunkeudu, ei siirrräite
ei siirtäydy (Savossa muutate muuta itsesi, muutatkoon muutta-
koon itsensä); kytkeihet kytkeydyt; panei\kse paneutuu, as-
tuikse astuu.
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e) -ne-, usein edellä e vokaali; tällä päätteellä
johtuvat verbit, joilla on nomini (partikkeli) kanta varta-
lona, ovat yleensä translatiivisia, merkiten tulemista
siksi eli siihen tilaan, minkä kantasana ilmoittaa, esim.
paranen: prees. parata, suurenen: suureta, pahenen:
paheta

, mätänen: mädätä, happanen: hapata, vähenen:
vähetä, heikkonen: heikota 1. heikkenen: heiketä, vaikenen:
vaieta, itkenen: iljetä, liikenen: liietä.

f) -ea-, -iä-, -oa-loppuisia verbejä käytetään samanlai-
sessa merkityksessä, usein äskenmainittujen rinnalla, esim.
leveän: levetä 1. leviän: levitä (vrt. levenen: levetä), halkean:
haljeta, oikean: oieta (vert. oikenen), lämpiän: lämmitä; hajoan:
hajota, Uhoan: lihota.

166 §. Frekventatiivi- ja kontinuatiivi-ryhmä.
Tähän kuuluvilla verbeillä, jotka ilmoittavat tekemisen usein,
vähitellen tai jatkuen tapahtuvaksi, on seuraavat päätteet:

a) - ele- {-ile-), esim. antelen: annella, kaivella, pu-
hella, hypellä, puskella, vastaella 1. vastailla, kokeella 1.
kokoilla; riidellä, turmella, kätellä; refl. lämmitellä, ja-
loitella.

b) -ksi-, esim. kuljeksia, vuoleksia, kanneksia.
Yhdistettyjä päätteitä ovat:

c) -ntele-, -ksele-, -ksentele-, tai tav. -skele-, -skentele-;
esim. juoksentelen: juoksennella, teennellä; uiksella 1. uiksen-
nella, tav. uiskella 1. uiskennella, käyskellä 1. käyskennellä,
kuljeskella, oleskella; refl. teeskennellä, resiprok. paineskella.

d) -i- ja -o- (o <( o\i), -oi-, -öi- on loppuna verbiryh-
mällä, jolla yleensä on kontinuatiivinen merkitys, toisissa
enemmän, toisissa vähemmin tuntuva, toisissa tuntumaton;
esim. kynsiä, oksia, kuokkia, juhlia, yskiä, painia, potkia,
lykkiä, repiä, hyppiä; meloa, neuloa, halkoa, katkoa, vih-
moa, tempoa; haravoida, tarinoida, isännöidä. Tämä
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pääte on usein yhteydessä -tse-päätteen kanssa, joten on
syntynyt uusi sanaryhmä, jolla on loppuna:

e) -itse-, ja -oitse-, -öitse-, esim. ruoskitsen: ruoskita
(vrt. ruoskia), merkitä (vrt. merkkiä), kurkita; haravoita (vrt.
haravoida), seppeleitä (vrt. seppelöidä), isännättä (vrt. isän-
nöidä), atrioita (vrt. atrioida). Tällä sanarylunällä ei usein-
kaan ole ainakaan tuntuvaa kontinuatiivista merkitystä: mo-
nesti lainaverbit kuuluvat tähän ryhmään, esim. tuomita,
valita, mainita.

f) -ise-, jolla päättyvät verbit ovat suureksi osaksi
luonnonäänisiä, esim. värisee, jyrisee, kohisee, suhisee.

g) -aja-, -äjä-, niinikään yleensä luonnonäänisiä, esim.
väräjää, jyräjää, kohajaa, kopajaa.

167 §. Moinentaani-ryhmään kuuluvat verbit ilmoit-
tavat äkillistä tekoa. Niiden loput ovat:

a) -aise-, -äise- (kantavartalon konsonantin jäljessä);
verbit enimmäkseen transitiivisia, esim. halkaisen: halkaista
(vrt. halon: halkoa), katkaisen: katkaista (vrt. katkoa), pot-
kaisen: potkaista (vrt. potkin), repäisen: repäistä (vrt. revin),
sitaisen: sitaista, tekaisen: tekaista.

h) -alita-, -ähtä- ja -alitu-, -äÄfoy-loppuiset sanat ovat
enimmiten intransitiiviverbejä, esim. naurahtaa, pysähtää,
katsahtaa; usein luonnonäänisiä, esim. helähtää, jyrähtää,
kohahtaa, suhahtaa, romahtaa.

e) -alla-, -öWä-loppuisia esiintyy melkein yksinomaan ru-
nokielessä, esim. painaltaa, vedättää; puhaltaa (moni. merkitys
tuskin tuntuva).

168 §. Censiivi-ryhmän verbit ilmoittavat semmoi-
seksi katsomista tai sanomista kuin kantavartalo ilmoittaa.
Kanta vartalona on tavallisesti adjektiivi. Pääte on -ksu-,
-ksy-, välisti tämän rinnalla -ksi-, esim. oudoksua, hyväksyä,
paheksua, pieneksyä, halveksua 1. halveksia, otaksua.
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i

Sanojen yhdistys.

I. Nominien yhdistys.

169 §. Yhdistetyt nominit ovat kahta laatua:
1. Semmoisia, joissa osat ovat rinnastetut. Täm-

möisessä yhdistyksessä saattaa olla kaksi tai useampia
osia, esim. Suomalais-ruotsalainen seurakunta. Evanke-
lis-kirkollinen suunta. Suomalais-ruotsalais-sdksalainen
sanakirja.

2. Semmoisia, joissa jälkimäinen yhdysosa on pe-
rusosana, edellinen määräysosana, esim. kivijalka,
puuhevonen, noitaukko, sanakirja, seurakunta. Tämmöi-
sissä yhdistyksissä on vain nämät kaksi osaa, mutta
kumpikin yhdysosa tai jompikumpi niistä saattaa vuo-
rostaan olla yhdistetty sana, esim. isänmaanrakkaus,

so-
tilasasiain-toimituskunta.

170 §. Määräysosa on useimmiten nominatiivissa, ja
ainoastaan perusosa on taipuvainen, esim. aamupäivä, eväs-
laukku, savikukko, uimamatka, avainkimppu.

Huomattavat ovat seuraavanlaiset yhdistykset:
1) Jos määräysosana on sana, jota muuten käytetään

vain monikossa, niin se yhdistyksessä esiintyy yksiköllisenä,
esim. hääkansa, markkinaväki, urkulehteri.

2) Määräysosa on välistä -o-, -i-loppuinen (monikko-
vartaloinen), sen sijaan että sanan vartalo muuten loppuu
a:lla, ä:llä, esim. aitovieri, sikopahna, lehmikarja, huhtikuu,
metsikana.

3) -inen-, -wew-loppuiset sanat. esiintyvät määräysosassa
konsonanttivartaloisina, esim. naisihminen, pappismies, Kar-
hus-rukka.



127

4) -hausi, sekä yhdistetyissä adjektiiveissa -läntä, -läntäi-
nen esiintyvät vain yhdistyksen perusosana, ei itsenäisinä sa-
noina, esim. päiväkausi, vähäläntä, vähäläntäinen.

5) Yhdistetyissä sanoissa, joissa määräysosana on adjek-
tiivi, joka on perusosan attribuuttina, noudattaa määräysosa pe-
rusosan sijaa ja lukua, esim. omatunto, gen. omantunnon, mon.
nom. omattunnot, Uusimaa, gen. Uudenmaan.

171 §. Määräysosa on hyvin usein myös genetiivissä,
esim. karhuntalja, maantie, talonpoika; linnunlaulu, päivän-
nousu; pilanteko, rahanhimo, isänmaanrakkaus.

Mutta melkein kaikki muutkin sijat esiintyvät mää-
räysosassa, esim. toimeentulo, puusta-katsoja, rannalla-istuja,
niitylle-menijä, yksin-itkijä, lakitta-olija.

172 §. Yhdistetyistä adjektiiveista huomattakoon:
1) Ne yhdistykset, joissa osina on kaksi substantiivia tai

adjektiivi ja substantiivi, esim. koukkusormi, koukkusorminen,
rautanäppi, kultarinta, sinisilmä, mustaparta.

2) Ne yhdistykset, joissa määräysosana on komparatiivi,
esim. vähempivarainen, paremmanpuolinen.

11. Terhien yhdistys.

173 §. Yhdistettyjä verbejä on suomessa vähän,
esim. ristiinnaulita, ylenkatsoa. Jotkut myöhäsyntyiset ver-
bit ovat vain näennäisesti yhdistettyjä, ne kun perustuvat yh-
distettyihin kantasubstantiiveihin, esim. valokuvata, palovakuut-
taa. Nominaalimuodot muodostavat usein adverbiaalinsa tai
muun määräyssanan kanssa yhdistettyjä sanoja, vaikka näitä
tietysti ei voi lukea verbiyhdistyksiin, esim. ohimennessä, viime-
mainittu, epäluotettava.
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111. Partikkelien yhdistys.

174 §. Partikkelienkin joukossa on yhdistettyjä
sanoja, esim. vartavasten, jalansyten, JtäfMlää; yhdysosat
ovat usein rinnastettuja, esim. ehdon-tahdon, suin-päin, mul-
lin-mallin; toisinaan yhdistykset ovat alkujaan syntaktisia
sanaliittoja, esim. kenties; näetsen.

/
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