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Aluksi

Hyvä livvinkarjalan opiskelija!
Karjalan kieli on suomen lähin sukukieli. Opiskellessasi sen aunuksenkar-

jalaista kielimuotoa eli livviä tulet huomaamaan monia yhtäläisyyksiä suomen 
kielen kanssa. Mutta myös eroja on. Niitä tarkastelemalla opit monta asiaa. Siis-
pä tarvitset vanhaa, ehkä jo unohtunuttakin tietoa suomen kielen perusteista, 
mutta myös avointa, vertailevaa näkökulmaa uuden omaksumiseen.

Karjalan kieli sai Suomessa virallisen ei-alueellisen vähemmistökielen sta-
tuksen vuonna 2009. Sen elvytys ja kehittäminen rajakarjalaisevakkojen pu-
hekielenä säilyneestä murremuodosta kirjoitetuksi, normitetuksi kieleksi on 
käynnistynyt myös Suomessa. Tämän peruskieliopin pohjana on L’udmila Mar-
kianovan vuonna 2002 ilmestynyt livviksi kirjoitettu Karjalan kielioppi, joka 
on tarkoitettu Venäjän Karjalan koulujen käyttöön luokille 5–9. Olen yrittänyt 
soveltaa Markianovan teosta suomalaisen karjalan aikuisopiskelijan tarpeisiin. 
Kieliopin teoriaa olen selventänyt suomennetuin esimerkkilausein. Myös kie-
lioppia selitettäessä käytetyt livvin sanat on suomennettu siitäkin huolimatta, 
että ne olisivat tunnistettavissa suomen kielen pohjalta; vertailu suomen kieleen 
on otettu mukaan silloin kun se selventää opiskeltavaa asiaa. Runsas nominien 
ja verbien vartaloiden luettelo saattaa aluksi hämmentää, mutta muuta keinoa 
sanojen taivutuksen oppimiseen ei ole. Vähitellen, kun jaksat yhä uudelleen 
palata vartalotyyppien pariin, ne tulevat tutuiksi. Kielitaidon karttuessa pystyt 
ennen pitkää myös hakemaan tarvitsemaasi lisätietoa Markianovan kieliopista. 
Kirjan painos on loppunut, mutta sen nettiversio on luettavissa osoitteessa 
http://opastajat.net/opastus/grammar.

Alkuperäisteoksen otsikointia ja esitysjärjestystä olen jonkin verran muut-
tanut. Soveltuvin osin olen pyrkinyt noudattamaan suomen kielen kieliopeissa 
nykyisin käytettäviä termejä ja määritelmiä – silti perinteitä kunnioittaen.

Toivon tästä kieliopista olevan apua sekä isiensä kieltä elvyttävälle paljas-
jalkaiselle rajakarjalaiselle että hänen alkeita opiskelevalle bunukalleen – tai jopa 
ihan ummikolle ruočille, joka aloittaa tutustumismatkansa uuteen kieleen.

Parhaat kiitokseni esitän L’udmila Markianovalle, jonka kielioppia olen saa-
nut vapaasti rakentaa uuteen asuun. Kiitän häntä myös monista asiantuntevista 
neuvoista työn eri vaiheissa. Sydämellisen kiitokseni ansaitsee myös tyttäreni 

8



Elina Pyöli, joka on tarkistanut suomen kieliasun ja antanut käsikirjoitukses-
ta nykykielioppiin liittyviä tuoreita kommentteja. Sanna-Riikka Knuuttila on 
selkiyttänyt näkemystäni kirjan kohderyhmästä eli livvin opiskelijasta. Hänelle 
erityiskiitokset hyvistä esimerkkivihjeistä sekä sinnikkäästä tekstin lukemisesta. 
Natalia Giloeva on lukenut lopullisen käsikirjoituksen ja antanut siitä varteeno-
tettavia viime hetken kommentteja – suuret passibot hänele! Mahdolliset puutteet 
ovat kuitenkin kirjoittajan omia. Karjalan Kielen Seuraa kiitän kirjan ottamises-
ta karjalan kieltä elvyttävään julkaisuohjelmaansa sekä Karjalaisen Kulttuurin 
Edistämissäätiötä ja Karjalan Säätiötä tarkoitukseen myönnetyistä apurahoista.

Lahdessa lokakuussa 2011

Raija Pyöli

Vuonna 2011 julkaistu, Raija Pyölin laatima Livvinkarjalan kielioppi on jo pit-
kään ollut loppuunmyyty. Karjalan Sivistysseura julkaisee sen nyt verkossa. 
Kieliopin sisältö on säilytetty entisenään. Alkuperäisessä kieliopissa käytettyä 
ü-kirjainta ei ole ryhdytty muuttamaan nykyisin käytössä olevaan y-kirjaimeen, 
joka otettiin käyttöön Karjalan tasavallassa vuonna 2007 ja jonka käyttö on 
myös Suomessa vähitellen vakiintunut. Ääntämiseen kirjaimen valinta ei vai-
kuta.

Lahdessa 18.3.2021  

Raija Pyöli
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ÄÄNNEOPPI

Äänneoppi eli fonologia tutkii puhutun kielen aineksia eli äänteitä 
(foneemeja), joista sanat muodostuvat. Livvissä on kahdeksan vokaa-
lia (a, e, i, o, u, ü/y, ä, ö) ja 20 konsonanttia (b, č, d, dž, f, g, h, j, k, l, m, 
n, p, r, s, š, z, ž, t, v).

Kirjaimet ja äänteet
Puheen äänteitä merkitään livvissä 28 kirjaimella:

Aa [a],  Bb [be],  Čč [če],  Dd [de],  dž [dže], Ee [e], Ff [ef ], Gg [ge], 
Hh [ho],  Ii [i],  Jj [ji],  Kk [ko],  Ll [el],  Mm [em], Nn [en], Oo [o],  
Pp [pe],  Rr [er],  Ss [es],  Šš [še],  Zz [ze],  Žž [že],  Tt [te],  Uu [u],  
Vv [ve],  Üü/Yy [y],  Ää [ä],  Öö [ö]

Livvissä ei ole kirjaimia Cc, Qq, Xx, Åå, Ww. Seuraavat livvin kirjai-
met taas ovat suomalaiselle lukijalle vieraat:

Čč vastaa ääntämykseltään ruotsin sanoissa kyrka, kär olevaa tš-konso-
nanttiyhtymää, esim. čiučoi ’varpunen’, Čehov ’Tšehov’,

dž on äänneyhtymä, joka muistuttaa englannin j-kirjaimen ääntämys-
tä sanoissa jam, juice. Se esiintyy vain tavun alussa, mutta ei koskaan 
sanan ensimmäisenä eikä viimeisenä kirjaimena, esim. man-džoi ’man-
sikka’, ku-džoi ’muurahainen’,

Zz ääntyy soinnillisena kuten saksan s sanoissa sehr, sieben, esim. zirka-
lo ’peili’, varzi ’varsi’ – ei siis ts:nä,

Žž on soinnillinen suhuäänne kuten ranskan j-kirjain sanoissa jour, ob-
ject, Jean (Sibelius), esim. ženihü ’sulhanen’, žiivattu ’kotieläin’, žiälöijä 
’sääliä’,

Üü vastaa suomen y-kirjainta. Alkuperäisen suomalais-ugrilaisen 
perinteen mukaisesti käytetään tässä teoksessa ü:tä, mutta sen asemesta 
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voi käyttää myös y-kirjainta.1 Siispä esim. suomen sana ’tyhjä’ voidaan 
livviksi kirjoittaa kahdella tavalla: tühjü tai tyhjy.
  
Vokaalit ja konsonantit
 
Vokaalit
Takavokaaleja a, o, u äännettäessä kieli vetäytyy taaksepäin suun taka-
osaa kohti. Etuvokaalit e, i, ü, ä, ö ääntyvät suun etuosassa, jolloin kieli 
on lähempänä hampaita.

Lyhyet ja pitkät vokaalit

Lyhyenä voi livvissä ääntyä mikä tahansa vokaali, pitkänä taas vain kol-
me vokaalia:
ii siigu ’siika’, uu tuučču ’lumisade’, üü püüdiä ’pyytää’, ’saalistaa’. Uusim-
missa lainasanoissa voi lisäksi esiintyä kolme muutakin pitkää vokaalia, 
nimittäin aa avaarii ’onnettomuus’, tsunaami ’tsunami’, ee akadeemii 
’akatemia’, foneetiekku ’fonetiikka’, oo koodu ’koodi’, soolo ’soolo’. 

Yhdysvokaalit: diftongit ja triftongit

Diftongi eli kaksoisvokaali on kahden samassa tavussa esiintyvän eri 
vokaalin muodostama yhtymä, esim. kuadua ’kaataa’, piä ’pää’, lugou 
’lukee’.

Diftongit ovat joko
a) väljeneviä: 
 ua mua ’maa’, iä iäni ’ääni’, uo sanuo ’sanoa’, üö püörie ’pyöriä’, ie kieli 

’kieli’
tai 
b) suppenevia:
 i-loppuiset diftongit ai maido ’maito’, oi koiru ’koira’, ui kuivu ’kui-

va’, ei valgei ’valkea’, äi päivü ’päivä’, öi söi ’söi’, üi küzüi ’kysyi’

1 Venäjällä käytetään ainoastaan y-varianttia vuodesta 2007 alkaen.
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Lyhyet Pitkät Yhdysvokaalit

Takavokaalit Etuvokaalit Diftongit Triftongit
a ä ii Väljenevät Suppenevat
o ö uu ua ai, au, äü uau
u ü üü iä oi, ou, öü iäü

e (aa) uo ui, eu, eü uou
i (ee) üö äi, iu, iü üöü

(oo) ie öi ieu
üi ieü
ei

 u-loppuiset diftongit au raudu ’rauta’, ou poudu ’pouta’, eu leugu 
’leuka’, iu kiuru ’kiuru’

 ü-loppuiset diftongit äü täüzi ’täysi’ öü höühen ’höyhen’, eü keühü2  
’köyhä’, iü eččiü ’etsii’.

Livvissä on myös kuusi kolmoisvokaalia eli triftongia. Tällöin samassa 
tavussa on kolme lyhyttä vokaalia. Triftongeja esiintyy vain verbin yk-
sikön 3. persoonassa seuraaviin kirjainyhtymiin päättyvissä verbeissä:  
-ata, -ja -loppuisissa verbeissä: uau kerrata: kerduau ’kertaa’, suaja/sua-
ha: suau ’saa’
-ota, -uta, -va -loppuisissa verbeissä: uou kavota: kaduou ’katoaa’, tu-
kuta: tukkuou ’kasaa’, juvva: juou ’juo’
-eta, -ita -loppuisissa verbeissä: ieu katketa: katkieu ’katkeaa’, šuorita: 
šuorieu ’pukeutuu’
-ätä, -jä -loppuisissa verbeissä: iäü čökätä: čökkiäü ’pistää’, ’tyrkkää’, 
 jiäjä/jiähä: jiäü ’jää’
-ötä, -vä -loppuisissa verbeissä: üöü töllötä: töllüöü ’kuolee’, süvvä: 
süöü ’syö’ 
-itä -loppuisissa verbeissä: ieü hävitä: hävieü ’häviää’.

Vokaalien taulukko

2 Diftongi eü on erittäin harvinainen. Esim. sanan keühü asemesta käytetään
 usein sanaa köühü.
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Vokaalisointu

Vokaalisointu eli vokaaliharmonia tarkoittaa vokaalien mukautumis-
ta toistensa laatuun saman sanan sisällä. Livvin sanat ovat joko taka-
vokaalisia, jolloin niissä on ainoastaan  takavokaaleja a, o, u (buabo 
’mummo’, sana ’sana’) tai etuvokaalisia (külä ’kylä’, pölü ’pöly’), jolloin 
niissä on vain etuvokaaleja ä, ö, ü. Vokaalit e ja i, jotka ovat foneettises-
ti etuvokaaleja, ovat vokaaliharmonian suhteen neutraaleja. Ne voivat 
esiintyä sekä etu- että takavokaalisissa sanoissa, esim. aijoi ’aikaisin’, pii-
rua ’piirakka’, külis ’kylissä’, vellas ’velassa’, kolme ’kolme’.
 
Vokaalisointu pätee erilaisissa taivutusmuodoissa, esim. 
a) monikon 3. persoonassa tullah ’tulevat’, mennäh ’menevät’
b) sijamuodoissa (partit. ja ess.) muadu ’maata’, jiädü ’jäätä’, 
  muannu ’maana’, jiännü ’jäänä’
c) partisiipeissa tulluh ’tullut’, mennüh ’mennyt’,
  ruattavu ’tehtävä’, kerättävü
  ’koottava’
d) imperatiivissa otakkua ’ottakaa’, nähkiä ’nähkää’,
  suagah ’saakoon’, mengäh 
  ’menköön’.

Joskus vokaaliharmonia ei livvissä toteudu. Liitepartikkelit -häi ’-han, 
-hän’, -bo ’-pa, -pä’, -go ’-ko, -kö’ sekä elatiivin ja ablatiivin sijapäätteet 
-späi ’(jostakin) päin’ ja -lpäi ’(joltakin) päin’ ovat aina samanlaisia 
muista vokaaleista riippumatta: sanothäi ’sanothan’, tiijätgo ’tiedätkö’, 
kenbo ’kukahan’, laukaspäi ’kaupasta’, stolalpäi ’pöydältä’.

Myös yhdyssanat muodostavat poikkeuksen vokaalisoinnusta: niissä 
voi olla sekä etu- että takavokaaleja, esim. heinükuu ’heinäkuu’, üöhoi-
dai ’yöhoitaja’ – kumpikin osa erikseen noudattaa kuitenkin vokaali-
sointua.
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Loppuvokaalin katoaminen

Joskus sanan (substantiivin tai adjektiivin) loppuvokaalit -a ja -ä katoa-
vat, esim.
1) inessiivissä ja elatiivissa: muas ’maassa’, ’maasta’, čomas ’kauniissa’, 

’kauniista’, silmäs ’silmässä’, ’silmästä’
2) adessiivissa ja ablatiivissa: mual ’maalla’, ’maalta’, čomal ’kauniilla’, 

’kauniilta’, silmäl ’silmällä’, ’silmältä’
3) monitavuisten sanojen yksikössä
a) -la, -lä, -ma, -mä, -na, -nä, -ra, -rä -loppuisissa sanoissa:
 kattil ’kattila’ (mon. kattila-t), vikkel ’vikkelä’ (mon. vikkelä-t), suu-

rim ’suurimo’ (mon. suurima-t), ikkun ’ikkuna’ (mon. ikkuna-t), 
ketter ’ketterä’ (mon. ketterä-t)

b) -ja, -jä -loppuisissa sanoissa:
 opastai ’opettaja’ (mon. opastaja-t), sanelii ’sanelija’ (mon. sanelija-t), 

lendäi ’lentäjä’ (mon. lendäjä-t), kävelii ’kävelijä’ (mon. kävelijä-t). 
Muista:  Loppuvokaalin -a, -ä kadotessa konsonantti j muuttui i:ksi.

Loppuvokaalin muuttuminen

Loppuvokaali -a/-ä on muuttunut vokaaliksi -u/-ü sellaisissa nomi-
neissa, joiden ensimmäinen tavu on
1) umpitavu (konsonanttiin päättyvä): paik-ku ’paikka’, hoik-ku ’hoik-

ka’, ’ohut’, pit-kü ’pitkä’
2) diftongiin päättyvä: vai-vu ’vaiva’, leu-gu ’leuka’, lei-bü ’leipä’, koi-ru 

’koira’ 
3) pitkään vokaaliin päättyvä: rii-du ’riita’, duu-mu ’ajatus’, lii-gu ’liika’
tai jos sana on
4) monitavuinen: sa-no-mu ’sanoma’, kir-ja-vu ’kirjava’, e-män-dü 

’emäntä’, kä-ve-len-dü ’käveleminen’.

Muista: Kyseessä on livvin erityispiirre. Taivutettaessa nämä saavat nk. 
a/ä-vartalon eli koiru - koiran ’koiran’ – ei koirun, pitkü - pitkän ’pit-
kän’ – ei pitkün. 
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Kaksitavuisissa sanoissa, joissa molemmat tavut ovat lyhyet, loppuvo-
kaali ei muutu: sa-na ’sana’, ne-nä ’nenä’, ke-zä ’kesä’, hü-vä ’hyvä’, vä-hä 
’vähä (pieni määrä)’.

Konsonantit 

Kovat ja pehmeät konsonantit

Konsonantit ääntyvät kovina tai pehmeinä. Pehmeää (liudentunutta) 
konsonanttia merkitään pehmennys- eli liudennusmerkillä ( ’ ) silloin, 
kun sitä seuraa takavokaali a, o, u:  n’aba [njaba] ’napa’, Vas’a [vasja] 
’Vasja’ (miehen nimi), n’okku [njokku] ’nenä’, t’outa [tjouta] ’täti’, vil’l’u 
[viljlju] ’vilja’, rodn’u [rodnju] ’sukulainen’.
Pehmennystä ei nykykäytännön mukaan merkitä etuvokaalien e, i , ü, 
ä, ö edellä olevaan konsonanttiin, koska ne liudentavat konsonantin 
automaattisesti. Konsonantti ääntyy erityisen pehmeänä varsinkin e:n 
ja i:n edellä, esim. ellendän [eljljendän] ’ymmärrän’, Nina [njina] ’Nii-
na’. Liudentuminen on eri konsonanteissa eri vahvuista: esim. sanassa 
külü [kyljy] ei k:ssa kuulu yhtä voimakasta liudennusta kuin l:ssä, sa-
moin sanan höblöi [höbljöi] h ei liudennu, mutta l liudentuu. Venäläi-
sissä lainasanoissa voidaan liudentunut konsonantti merkitä muissakin 
asemissa, esim. konsonanttien välissä: svuad’bu [svuadjbu] ’häät’, pal’to 
[paljto] ’takki’, kon’ku [konjku] ’luistin’. – Joskus liudennus voi olla sa-
nan merkityksen kannalta ratkaiseva: villu ’villa’, mutta vil’l’u ’vilja’.

Soinnilliset ja soinnittomat konsonantit 

Useimmilla konsonanteilla on soinnillinen ja soinniton pari: 
b – p, d – t, g – k, v – f, z – s, ž – š, dž – č. Livvissä on usein soinnilli-
nen konsonantti silloin, kun suomen vastaavassa sanassa on soinniton 
konsonantti, esim. luba – ’lupa’, aidu – ’aita’, jogi – ’joki’, kezä – ’kesä’.

Soinnillisilla konsonanteilla l, m, n, r, j ei ole soinnitonta paria eikä 
soinnittomalla konsonantilla h soinnillista.
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Kaksoiskonsonantit

Kaksoiskonsonantit eli geminaatat ovat muodostuneet kahdesta sa-
manlaisesta konsonantista; osa esiintyy myös liudentuneena:
čč vačču ’vatsa’, d’d’ od’d’ualu ’peitto’, kk lukku ’lukko’,  ll villu ’villa’, 
vil’l’u ’vilja’, vällü ’väljä’, ’vapaa’, mm lämmin ’lämmin’, nn mennä ’men-
nä’, pp hoppu ’kiire’, rr virret ’virret’, ss vuassu ’kotikalja’, šš bošši ’pässi’, 
tt vuottua ’odottaa’, vv havvat ’haudat’. Geminaatan konsonantit kuu-
luvat kahteen eri tavuun: oč-ču ’otsa’, lop-pu ’loppu’, kot-tu ’kenkä’.

Konsonanttiyhtymät

Sananalkuisina ja sanansisäisinä voi esiintyä esim. seuraavia konso-
nanttiyhtymiä:
a) sananalkuiset
 briha ’nuori mies’, griba ’tatti’, kravatti ’sänky’, praudu ’tosi’, trop-

paine ’polku’, smiettie ’miettiä’, Spuassu ’Vapahtaja’, starikku ’vanhus, 
ukko’, svuad’bu ’häät’, škola ’koulu’

b) sanansisäiset
 kanabro ’kanerva’, pudro ’puuro’, kagru ’kaura’, höblö ’hölmö’, kaglu 

’kaula’, hobju ’hopea’, ag ju ’kärki’, ’pää’.

Sanan alussa voi esiintyä kolmenkin konsonantin yhtymiä: skripku 
’viulu’, strojie ’rakentaa’, spruavie ’hoitaa’, ’parantaa’.

Edellä mainitut konsonanttiyhtymät – sekä sananalkuiset että sanan-
sisäiset – esiintyvät pääasiassa venäläisperäisissä lainasanoissa. Omape-
räisissä sanoissa niitä on vain joissakin ääntä kuvaavissa verbeissä, esim. 
bruakkua ’rääkyä’, krabista ’rapista’, čirskua ’kirskahtaa’, väčkiä ’riidellä’, 
vädžistä ’oikutella’.
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Äännevaihtelut

Vokaalivaihtelu
Sanoja taivutettaessa vartalon loppuvokaali voi muuttua. Se joko vaih-
telee toisen vokaalin kanssa, esim.
sana (sana-)   sana|n, sanu|a, san|o|i|s (a ~ u, a ~ o)
tai katoaa:
koiru (koira-)  koir|i|s (a katoaa monikon tunnuksen i:n edeltä: a ~ ø).
1) Vartalon loppuvokaalit u, ü, i eivät vaihtele:
 vilu ’kylmä’ (vilu-)  vilu|n, vilu|u, vilu|s 
 külü ’sauna’ (külü-)  külü|n, külü|ü, külü|s
 kaži ’kissa’ (kaži-)  kaži|n, kaži|i, kaži|l 
2) Vartalon loppuvokaalit o, ö vaihtelevat harvoin (o ~ u, ö ~ ü), ai-

noastaan yksikön partitiivissa:
 kello ’kello’ (kello-)  kellu|o ’kelloa’
 töhlö ’tyhmyri’ (töhlö-) töhlü|ö ’tyhmyriä’
3) Vartalon loppuvokaalit a, ä ja e vaihtelevat usein verbejä ja nomine-

ja taivutettaessa: 
 a ~ o vihmu ’sade’  vihma|s ~ vihmo|i|s 
  andua ’antaa’  anna|n ~ anno|i|n
 a ~ u oravu ’orava’  orava|n ~ oravu|a
 a ~ e kovat ’kovat’  kova|t ~ kove|mba|t
 a ~ ø oksu ’oksa’  oksa|l ~ oks|i|l
  nostua ’nostaa’ nosta|n ~ nost|i|n
 ä ~ i hüvä ’hyvä’  hüvä|n ~ hüvi|ä 
 ä ~ e jürkü ’jyrkkä’ jürkä|s ~ jürke|mbä|s
 ä ~ ø lehmü ’lehmä’ lehmä|le ~ lehm|i|le
 e ~ i nimi ’nimi’  nime|n ~ nimi|e
  lugie ’lukea’  luve|n ~ lugi|e
 e ~ o, ö tulla ’tulla’  tule|n ~ tulo|u
  mennä ’mennä’  mene|n ~ menö|ü
 e ~ ø kieli ’kieli’  kiele|s ~ kiel|i|s
  pestä ’pestä’  peze|n ~ pez|i|n.
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4) Myös vartalon loppudiftongit voivat vaihdella, esim. taivutettaessa 
substantiiveja ja adjektiiveja:

 ai ~ ua harmai ’harmaa’ harmua|n ~ harmua|du
 ei ~ ie valgei ’valkea’ valgie|n ~ valgie|h
 äi ~ iä veräi ’ovi, veräjä’ veriä|n ~ veriä|s

Astevaihtelu
Astevaihtelulla tarkoitetaan sanan vartalossa ilmenevää konsonanttien 
vaihtelua. Vaihtelu tapahtuu 
1) kaksoiskonsonantin ja yksinäiskonsonantin välillä: keppi ’keppi’ ~ 

’kepit’, hukku ’susi’ ~ hukat, ’sudet’,
2) yksinäiskonsonanttien (kuadua ’kaataa’ ~ kuavoin ’kaadoin’) ja ka-

don (vezi ’vesi’ ~ vien ’veden’, pidiä ’pitää’ ~ pien ’pidän’) välillä,
3) konsonanttiyhtymien välillä: lambi ’lampi’ ~ lammet ’lammet’; 

peldo ’pelto’ ~ pellot ’pellot’.
 
Astevaihtelulla on kaksi toteutumaa: vahva aste (lukku ’lukko’) ja 
heikko aste (lukut ’lukot’). Niiden esiintyminen riippuu useimmiten 
siitä, onko seuraava tavu avonainen (vokaaliin päättyvä: tak-ki = vahva 
aste) vai umpinainen (konsonanttiin päättyvä: ta-kit = heikko aste). 

Kvantitatiivinen astevaihtelu

Kvantitatiivinen eli määrällinen astevaihtelu tarkoittaa geminaatan ja 
yksinäiskonsonantin kesken tapahtuvaa vaihtelua:
 kk ~ k liikkuo ~ liikun  ’liikkua’ – ’liikun’ 
 pp ~ p loppu ~ loput ’loppu’ – ’loput’
 tt ~ t tüttö ~ tütöt  ’tyttö’ – ’tytöt’
 čč ~ č meččü ~ mečät ’metsä’ – ’metsät’
 ss ~ s  pussi ~ pusit ’pussi’ – ’pussit’
 šš ~ š  kuaššu ~ kuašat ’puuro’ – ’puurot’
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Kvalitatiivinen astevaihtelu
Kvalitatiivisessa eli laadullisessa astevaihtelussa vaihtelevat joko yksi-
näiskonsonantit tai konsonanttiyhtymät:

Yksinäiskonsonanttien vaihtelu
 g ~ v jogi ~ jovet ’joki’ – ’joet’ 
 g ~ j poigu ~ poijat   ’poika’ – ’pojat’ 
 g ~ ø  mägi ~ mäit ’mäki’ – ’mäet’ 
 d ~ v ruado ~ ruavot ’työ’ – ’työt’ 
 d ~ j aidu ~ aijat ’aita’ – ’aidat’  
 d ~ ø vediä ~ vien ’vetää’ – ’vedän’ 
 b ~ v külbie ~ külven ’kylpeä’ – ’kylven’

Konsonanttiyhtymien vaihtelu 
 ld ~ ll ildu ~ illat ’ilta’ – ’illat’
 lg ~ ll jälgi ~ jället ’jälki’ – ’jäljet’
 nd ~ nn kandua ~ kannan ’kantaa’ – ’kannan’
 rd ~ rr pardu ~ parrat ’parta’ – ’parrat’
 rg ~ rr kurgi ~ kurret  ’kurki’ – ’kurjet’
 mb ~ mm lambi ~ lammet ’lampi’ – ’lammet’

Tavu

Sanat jakautuvat tavuihin ja voivat olla
a) yksitavuisia: mua ’maa’, tie ’tie’, puu ’puu’
b) kaksitavuisia: lei-biä ’leipää’, tu-lou ’(hän) tulee’, kie-les ’kielessä’, 

’kielestä’
c) monitavuisia: vo-ka-li ’vokaali’, kar-ja-lai-ne ’karjalainen’, kir-jut-

ta-ma-toi ’kirjoittamaton’.

Konsonantit eivät voi muodostaa tavua ilman vokaalia, mutta vokaalit 
muodostavat tavun joko yksinään tai konsonantin kanssa: a-bu ’apu’, 
uu-zi ’uusi’, ai-gu ’aika’.
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Tavut ovat joko avo- tai umpitavuja. Avotavut päättyvät 
a) lyhyeen vokaaliin: he-bo ’hevonen’, ve-zi ’vesi’, kä-ve-le ’kävele’
b) pitkään vokaaliin: kii-reh ’kiire’, suut-tuu ’suuttuu’, ko-dii ’kotia’
c) diftongiin: vai-gei ’vaikea’, kua-dua ’kaataa’, koi-rua ’koiraa’
d) triftongiin: lan-gieu ’kaatuu’, kat-kuau ’katkaisee’, lüöü ’lyö’.

Umpitavu päättyy konsonanttiin: kal-le-het ’kalliit’, vih-mua ’sadetta’, 
as-tut-tih ’astuivat’.

Tavun raja on 
a) lyhyen vokaalin (pi-ha ’piha’), pitkän vokaalin (tuu-li ’tuu-li’) tai dif-

tongin ja konsonantin (koi-vu ’koivu’, rua-dau ’tekee työtä’) välissä
b) sanan keskellä olevien kahden konsonantin välissä: kes-kel ’keskellä’, 

kol-men ’kolmen’, kir-jas ’kirjassa’
c) kaksoiskonsonantin välissä: kal-lis ’kallis’, kuop-pu ’kuoppa’, kuun-

nel-la ’kuunnella’
d) sanan keskellä olevien konsonanttiyhtymien kohdalla siten, että 

kaksi ensimmäistä kuuluvat yhteen tavuun ja kolmas siirtyy seuraa-
vaan: hels-kiä ’helistä’, čirs-kua ’kirskahtaa’.

Tavun raja ei voi olla
a) pitkän vokaalin keskellä: hii-ri ’hiiri’, tuu-li ’tuuli’, küü-näl ’kyynel’
b) diftongin tai triftongin keskellä: oi-gei ’oikea’, tu-lou ’tulee’, hüp-piäü 

’hyppää’, leik-kuau ’leikkaa’, süöü ’syö’
c) sanan alussa olevan konsonanttiyhtymän välissä: bri-ha ’poika, nuo-

ri mies’, prau-du ’tosi, totuus’, kra-bis-ta ’rapista’, struk-tuu-ru ’raken-
ne, koostumus’.

Paino

Livvissä paino on aina sanan ensimmäisellä tavulla kuten suomessa. 
Sitä ei kirjoituksessa merkitä erikseen.
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MUOTO-OPPI

Muoto-oppi eli morfologia  tutkii sanojen muotoja ja taivutusta. Sanat 
jakautuvat merkityksensä perusteella eri ryhmiin eli sanaluokkiin.

Sanaluokat

Keskeisen sanaluokkakriteerin eli taivutuksen mukaisesti sanat jakau-
tuvat kolmeen pääryhmään: nomineihin, joilla on sija- ja lukutaivutus 
(yksikkö ja monikko), verbeihin persoona-, tempus- ja modustaivu-
tuksineen sekä taipumattomiin sanoihin.

Nomineihin kuuluu neljä itsenäistä sanaluokkaa:
substantiivit brihačču ’poika’, mua ’maa’, kaunehus ’kauneus’
adjektiivit čoma ’kaunis’, uuzi ’uusi’, puuhine ’puinen’
numeraalit üksi ’yksi’, viizi ’viisi’, toine ’toinen’, kaheksas ’kahdeksas’
pronominit häi ’hän’, meijän ’meidän’, niken ’ei kukaan’, neče ’tuo’

Taipumattomat sanat jakautuvat seuraaviin alaryhmiin:
adverbit  alahan ’alhaalla’, huomei ’huomenna’, puaksuh
  ’usein’

post- ja prepo- al ’alla’, läbi ’läpi’, siiriči ’ohi’, ümbäri ’ympäri’
sitiot

konjunktiot a ’mutta’, ’vaan’, i ’ja’, ku ’jos’
liitepartikkelit -bo ’-pa, -pä’, -go ’-ko, -kö’, -gi ’-kin, -kaan’, -häi 
  ’-han, -hän’
interjektiot aha ’aha(a)’, a-voi-voi ’voi sentään’
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Nominien taivutus

Livvissä nominit taipuvat 16 sijamuodossa yksikössä ja monikossa. 
Nomineja taivutettaessa tarvitaan oikea sanavartalo, yksikön ja moni-
kon erottava lukutunnus sekä sija- eli taivutuspääte:

Perusmuoto Vartalo Tunnus Taivutuspääte Suomennos
linnu linna- -h linnah kaupunkiin
pereh pereh- -tü perehtü perhettä
brihačču brihačču- loi -le brihaččuloile pojille
kaunis kauneh- i -en kaunehien kauniiden

Sanavartalot
Livvin nominit ovat joko yksi- tai kaksivartaloisia. Vartalon lisäksi on 
tiedettävä, mitä mahdollisia vokaali- tai konsonanttivaihteluja minkä-
kin sanan vartalossa esiintyy. 

Yksivartaloiset nominit

Yksivartaloisilla nomineilla on vain vokaaliin päättyvä vartalo eli vo-
kaalivartalo (ks. mahdolliset vartalon loppuvokaalin muutokset lu-
vusta Äänneoppi/Vokaalivaihtelu):

koiru (koira-): koira-n, koira-s, koira-h, koiru-a (a ~ u)
külü (külü-): külü-n, külü-s, külü-h, külü-ü
sinä (sinu-): sinu-n, sinu-s, sinu-h,  sinu-u

Jos sanan vartalossa on astevaihtelun alainen konsonantti, erotetaan 
vahva vartalo esim. loppu (loppu-) ja heikko vartalo (lopu-). Vahva 
vokaalivartalo esiintyy yksikön illatiivissa (loppu-h) ja partitiivissa (lop-
pu-u). Heikko vokaalivartalo esiintyy yksikön kaikissa muissa sijoissa 
(lopu-n, lopu-s, lopu-l).
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Yksivartaloisiin nomineihin kuuluvat sanat, jotka päättyvät
1) lyhyeen vokaaliin (paitsi -e:hen):
 čoma (čoma-): čoma-n, čoma-s, čoma-h, čomu-a (a ~ u)
 hüvä (hüvä-): hüvä-n, hüvä-s, hüvä-h, hüvi-ä (ä ~ i)
 vilu (vilu-): vilu-n, vilu-s, vilu-h, vilu-u
 meččü (mečä-, meččä-): mečä-n, mečä-s, meččä-h, mečči-ä (ä ~ i)
 kello (kello-): kello-n, kello-s, kello-h, kellu-o (o ~ u)
 pöllö (pöllö-): pöllö-n, pöllö-s, pöllö-h, pöllü-ö (ö ~ ü)
 lehti (lehte-): lehte-n, lehte-s, lehte-h, lehti-e (e ~ i)
 Elämmö čomas, hüväs Asumme kauniissa, hyvässä mökissä.
 mökkizes. 
 Läkkä meččäh! Lähdetäänpäs metsään!
 Kuuletgo, kelluo soitetah? Kuuletko, kelloa soitetaan?
 Viego luvet nečidä lehtie? Vieläkö luet tuota lehteä?

2) pitkään vokaaliin:
 pii (pii-): pii-n, pii-s, pii-h,  pii-dü
 suu (suu-): suu-n, suu-s, suu-h, suu-du
 püü (püü-): püü-n, püü-s, püü-h, püü-dü
 Älgiävai soitakkua suudu! Älkääs nyt soittako suutanne!
 Meččümies ambui püün. Metsästäjä ampui pyyn.

3) diftongiin:
 mua (mua-): mua-n, mua-s, mua-h, mua-du
 suo (suo-): suo-n, suo-s, suo-h, suo-du
 jiä ( jiä-): jiä-n, jiä-s, jiä-h, jiä-dü
 vüö (vüö-): vüö-n, vüö-s, vüö-h, vüö-dü
 korgei (korgie-): korgie-n, korgie-s, korgie-h, korgie-du
 opastai (opastaja-): opastaja-n, opastaja-s, opastaja-h, 
  opastaju-a (a ~ u)
 kiändäi (kiändäjä-): kiändäjä-n, kiändäjä-s, kiändäjä-h,
  kiändäji-ä (ä ~ i)
 avutoi (avuttoma-): avuttoma-n, avuttoma-s, avuttoma-h, 
  avuttomu-a (a ~ u)
 mieletöi (mielettömä-): mielettömä-n, mielettömä-s, 
  mielettömä-h, mielettömi-ä (ä ~ i)
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Täs muas on hüvä eliä. Tässä maassa on hyvä elää.
Järvi on jo jiäs. Järvi on jo jäässä.
Muamo, osta midätah magiedu! Äiti, osta jotain hyvää!
Opastajal on äijü ruaduo. Opettajalla on paljon työtä.
Ah, sinuu avuttomua lastu!  Voi sinua avutonta lasta!
Moizeh mielettömäh hommah Sellaiseen mielettömään 
en rubie. hommaan en rupea.

Kaksivartaloiset nominit

Kaksivartaloisilla nomineilla on sekä vokaali- että konsonanttivar-
talo:

kieli (kiele-, kiel-): kiele-n, kiele-s, kiele-h, kiel-dü
lapsi (lapse-, las-): lapse-n, lapse-s, lapse-h, las-tu

Konsonanttivartalo esiintyy yksikön partitiivissa (kiel-dü, las-tu); 
muissa sijoissa on vokaalivartalo.

Kaksivartaloisia nomineja ovat sanat, jotka päättyvät
1) lyhyeen -e-vokaaliin:
 aste (astie-, astet-): astie-n, astie-s, astie-h, astet-tu
 karjalaine (karjalaze-,  karjalaze-n, karjalaze-s, karja-
 karjalas-): laze-h, karjalas-tu

Muista: Sana kolme (kolme-) ei kuulu tähän ryhmään; se on yksivarta-
loinen.

Tänäpäi on 20 astettu pakkastu. Tänään on 20 astetta pakkasta.
Tiijätgo midä karjalastu pajuo? Tiedätkö mitään karjalaista laulua?

2) kirjainyhdistelmiin -hi, -li, -mi, -ni, -ri, -zi, -ksi, -psi:
 tuohi (tuohe-, tuoh-): tuohe-n, tuohe-s, tuohe-h, tuoh-tu
 mieli (miele-, miel-): miele-n, miele-s, miele-h, miel-dü
 lumi (lume-, lun-): lume-n, lume-s, lume-h, lun-du
 pieni (piene-, pien-): piene-n, piene-s, piene-h, pien-dü
 suuri (suure-, suur-): suure-n, suure-s, suure-h, suur-du
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 vuozi (vuvve-, vuot-): vuvve-n, vuvve-s, vuode-h, vuot-tu
 üksi (ühte-, üh-): ühte-n, ühte-s, ühte-h, üh-tü
 lapsi (lapse-, las-): lapse-n, lapse-s, lapse-h, las-tu
Muista: Sanat nimi (nime-), nurmi (nurme-), sormi (sorme-) eivät kuu-
lu tähän ryhmään; ne ovat yksivartaloisia.

Häi jo pahoitti mielen. Hän pahoitti jo mielensä.
Lapset kižatah lumes. Lapset leikkivät lumessa.
A-voi-voi sinuu piendü! Voi sinua pientä!
Se on vai ühtü da samua. Se on vain yhtä ja samaa.
Meil on nelli lastu. Meillä on neljä lasta.

3) konsonantteihin -h, -l, -n, -r, -t, -s:
 veneh (venehe-, veneh-): venehe-n, venehe-s, venehe-h, veneh-tü
 askel (askele-, askel-): askele-n, askele-s, askele-h, askel-du
 avain (avaime-, avain-): avaime-n, avaime-s, avaime-h,
  avain-du
 sizär (sizäre-, sizär-): sizäre-n, sizäre-s, sizäre-h, sizär-dü
 lühüt (lühüö-, lühüt-): lühüö-n, lühüö-s, lühüö-h, lühüt-tü
 tervehüs (tervehüö-,  tervehüö-n, tervehüö-s, tervehüö-h,
 tervehüt-): tervehüt-tü
Venehes on vettü. Veneessä on vettä.
Kunnebo nügöi avaimen panin? Mihinkähän nyt panin avaimeni?
Lähtemmö sizärenke matkale. Lähdemme sisareni kanssa matkalle.
Lükküü da tervehüttü sinulles! Onnea ja terveyttä sinulle!

Luku

Yksikkö

Yksikön perusmuodolla eli nk. sanakirjamuodolla ei ole erillistä tun-
nusta. Yksikköä käytetään, kun puhutaan yhdestä esineestä (kodi 
’koti’, stola ’pöytä’), asiasta (hüvüs ’hyvyys’, laškus ’laiskuus’), ihmisestä 
(mučoi ’vaimo’, mužikku ’mies’) tai eläimestä (počinpoigu ’porsas’, haugi        
’hauki’).
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Joskus yksikköä käytetään monikollisessa merkityksessä, esim.
1) puhuttaessa jaloista tai käsistä:
 Pane kengät jalgah! Pane kengät jalkaan!
 Ota alazet käis! Ota lapaset kädestä!

2) puhuttaessa kotieläimistä, metsän eläimistä, linnuista tai kaloista:
 Enne joga perehes kazvatettih Ennen joka perheessä
 počinpoigua. kasvatettiin porsaita. 
 Mečäs pidäü varata kondiedu. Metsässä pitää pelätä karhuja.
 Saittogo äijü kalua? Saitteko paljon kalaa?

3) puhuttaessa kasveista tai sienistä:
 Lövvitgo mečäs muarjua da Löysitkö metsästä marjoja 
 siendü? ja sieniä?

4) kun substantiivia käytetään numeraalin kanssa:
 Luokas oli viizi opastujua. Luokassa oli viisi oppilasta.
 Täs küläs on vaigu seiččie  Tässä kylässä on vain seitsemän
  taloidu. taloa.

Monikko

Monikkoa käytetään puhuttaessa useammasta kuin yhdestä esineestä, 
asiasta, eläimestä tai ihmisestä: koit ’kodit’, stolat ’pöydät’, muanitukset 
’houkutukset’, hevot ’hevoset’, ristikanzat ’ihmiset’. Eräitä sanoja käyte-
tään vain monikossa, esim.

1) kaksiosaiset esineet: nozničat ’sakset’, očkat ’silmälasit’, štanit ’hou-
sut’

2) jotkut sukulaisuutta ilmaisevat sanat: kaksozet ’kaksoset’, vellekset 
’veljekset’.

Monikkoa ilmaistaan (luku)tunnuksilla -t, -loi/-löi, -i, jotka liitetään 
vokaalivartaloon.
Tunnusta -t  käytetään nominatiivissa ja akkusatiivissa: 
Tütöt (tütö-) kävelläh pihal. Tytöt kävelevät pihalla.
Kuču tütöt (tütö-) pertih. Pyydä tytöt sisälle.



27

Muissa sijoissa käytetään tunnuksia -loi, -löi ja -i.

Tunnus -loi, -löi liittyy vartaloon, jonka lopussa on
1) lyhyt vokaali -u, -ü, - o, - ö, -i:
 vilu (vilu-): vilu-loi-n, vilu-loi-s, vilu-loi-h, vilu-loi
 käbü (kävü-, käbü-): käbü-löi-n, käbü-löi-s, käbü-löi-h, käbü-löi
 pajo (pajo-): pajo-loi-n, pajo-loi-s, pajo-loi-h, pajo-loi
 tüttö (tütö-, tüttö-): tüttö-löi-n, tüttö-löi-s, tüttö-löi-h, tüttö-löi
 perti (perti-): perti-löi-n, perti-löi-h, perti-löi-s, perti-löi

Jos sanalla on heikko ja vahva vokaalivartalo, tunnus -loi, -löi liittyy 
vahvaan vartaloon, esim. kukki ’kukko’ (kuki-, kukki-): kukki-loi, päčči 
’uuni’ (päči-, päčči-): päčči-löi.

Pajatammogo karjalazii pajoloi? Laulammeko karjalaisia lauluja?
Briha sit vai tüttölöi kaččelou. Poika siinä vain tyttöjä katselee.

2) pitkä vokaali -ii, -uu, -üü:
 pii (pii-): pii-löi-n, pii-löi-s, pii-löi-h, pii-löi 
 puu (puu-): puu-loi-n, puu-loi-s, puu-loi-h, puu-loi
 püü (püü-): püü-löi-n, püü-löi-s, püü-löi-h, püü-löi

Puulois ollah jo lehtet. Puissa on jo lehdet.
Haravan piilöi pidäü teroittua. Haravan piit on teroitettava.

3) diftongi -ua, -iä, -uo, -üö, -ie, -oi, -öi:
 mua (mua-):  mua-loi-n, mua-loi-s, mua-loi-h, mua-loi
 piä (piä-):  piä-löi-n, piä-löi-s, piä-löi-h, piä-löi
 suo (suo-):  suo-loi-n, suo-loi-s, suo-loi-h, suo-loi
 vüö (vüö-): vüö-löi-n, vüö-löi-s, vüö-löi-h, vüö-löi
 peite (peittie-): peittie-löi-n, peittie-löi-s, peittie-löi-h, 
  peittie-löi
 sarai (sarua-): sarua-loi-n, sarua-loi-s, sarua-loi-h, sarua-loi
 veräi (veriä-): veriä-löi-n, veriä-löi-s, veriä-löi-h, veriä-löi
 reboi (reboi-): rebo-loi-n, rebo-loi-s, rebo-loi-h, rebo-loi
 kägöi (kägöi-): kägö-löi-n, kägö-löi-s, kägö-löi-h, kägö-löi
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Muista: -oi, -öi-loppuisista vartaloista häviää i tunnuksen -loi, -löi 
edellä: reboi (reboi-):  rebo-loi, kägöi (kägöi-): kägö-löi.

Kävüitgo vierahih mualoih? Kävitkö ulkomailla?
Suoloil kazvau garbaluo. Soilla kasvaa karpaloita.
Maguan peittielöin al. Makaan peittojen alla.
Veriälöis pidäü olla lukut. Ovissa on oltava lukot.

Tunnus -i  liittyy vartaloon, jonka lopussa on
1) lyhyt vokaali -a, -ä:
 sana (sana-): sano-i-n, sano-i-s, sano-i-h, sano-i
 vihmu (vihma-): vihmo-i-n, vihmo-i-s, vihmo-i-h, 
  vihmo-i
 soba (sova-, soba-): sob-i-en, sov-i-s, sob-i-h, sob-i-i
 hüvä (hüvä-): hüv-i-en, hüv-i-s, hüv-i-h, hüv-i-i
 päivü (päivä-): päiv-i-en, päiv-i-s, päiv-i-h, päiv-i-i

Vihmoin iel tullah tihit. Ennen sateita on hyttysiä.
Nina ostelou uuzii sobii. Nina ostelee uusia vaatteita.
Vuotammo hüvii poudupäivii. Odotamme hyviä poutapäiviä.

Muista: Monikon -i-tunnuksen edellä vartalon loppuvokaali muut-
tuu, jos a ja o vaihtelevat (a ~ o): sana (sana-): sano-i-n, vihmu (vih-
ma-): vihmo-i-n.
Loppuvokaali voi myös kadota: soba (sova-, soba-): sob-i-en, päivü (päi-
vä-): päiv-i-en.

2) lyhyt vokaali -e:
 karjalaine (karjalaze-):  karjalaz-i-en, karjalaz-i-s, karjalaz-i-h, 
  karjalaz-i-i
 sammal (sammale-):  sammal-i-en, sammal-i-s, sammal-i-h, 
  sammal-i-i
 mieli (miele-):  miel-i-en, miel-i-s, miel-i-h, miel-i-i
 lumi (lume-):  lum-i-en, lum-i-s, lum-i-h, lum-i-i
 uni (une-):  un-i-en, un-i-s, un-i-h, un-i-i
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Olitgo karjalazien kerähmös? Olitko karjalaisten kokouksessa?
Sie oli eriluaduzii mielii. Siellä oli monenlaisia mielipiteitä.
Puaksuh näin sinuu unis. Näen usein sinusta unta.

Muista: Vartalon loppuvokaali -e katoaa monikon -i-tunnuksen edel-
lä: uni (une-): un-i-h.

Nominien monikon tunnukset

Vartalon loppuvokaali Tunnus
lyhyt vokaali u, ü, o, ö, i loi, löi
pitkä vokaali ii, uu, üü loi, löi
diftongi ua, iä, uo, üö, ie, oi, öi loi, löi
lyhyt vokaali a, ä i
lyhyt vokaali e i

Sijamuodot

Livvin nominien 16 sijamuotoa vastaavat pääosin suomen kielen sijoja. 
Yksikön sijapäätteet liitetään vokaalivartaloon (taki-n, taki-s, takki-i); 
vain partitiivissa sijapääte liitetään konsonanttivartaloon, jos sana on 
kaksivartaloinen (pien-dü, las-tu).  

Monikon tunnus -i luo nomineille uuden vartalon, ns. alivartalon, jo-
hon sijapäätteet liittyvät, esim. perehi-en, perehi-h, kodiloi-n, kodiloi-h.

Ennen sijojen yksityiskohtaisempaa käsittelyä tutustutaan seuraavas-
sa yksi- ja kaksivartaloisten sanojen taivutukseen kahden tyyppisanan 
avulla.
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Yksivartaloisten sanojen škola (škola-) ’koulu’ ja koiru (koira-) ’koira’ 
taivutus yksikössä ja monikossa kaikissa sijamuodoissa:

Sija yksikkö monikko yksikkö monikko

Nominatiivi škola školat koiru koirat
Genetiivi školan školien koiran koirien
Akkusatiivi I školan – koiran –
Akkusatiivi II škola školat koiru koirat
Partitiivi školua školii koirua koirii
Essiivi školannu školinnu koirannu koirinnu
Translatiivi školakse školikse koirakse koirikse
Inessiivi školas školis koiras koiris
Elatiivi školas(päi) školis(päi) koiras(päi) koiris(päi)
Illatiivi školah školih koirah koirih 
Adessiivi školal školil koiral koiril
Ablatiivi školal(päi) školil(päi) koiral(päi) koiril(päi)
Allatiivi školale školile koirale koirile
Abessiivi školattah školittah koirattah koirittah
Komitatiivi školanke školienke koiranke koirienke
Prolatiivi školači školiči koirači koiriči
Instruktiivi – školin – koirin
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Kaksivartaloisten sanojen kieli (kiele-, kiel-) ’kieli’ ja pereh (perehe-, 
pereh-) ’perhe’ taivutus yksikössä ja monikossa kaikissa sijamuodoissa:

Sija yksikkö monikko yksikkö monikko

Nominatiivi kieli kielet pereh perehet
Genetiivi kielen kielien perehen perehien
Akkusatiivi I kielen – perehen –
Akkusatiivi II kieli kielet pereh perehet
Partitiivi kieldü kielii perehtü perehii
Essiivi kielennü kielinnü perehennü perehinnü
Translatiivi kielekse kielikse perehekse perehikse
Inessiivi kieles kielis perehes perehis
Elatiivi kieles(päi) kielis(päi) perehes(päi) perehis(päi)
Illatiivi kieleh kielih pereheh perehih
Adessiivi kielel kielil perehel perehil
Ablatiivi kielel(päi) kielil(päi) perehel(päi) perehil(päi)
Allatiivi kielele kielile perehele perehile
Abessiivi kielettäh kielittäh perehettäh perehittäh
Komitatiivi kielenke kielienke perehenke perehienke
Prolatiivi kieleči kieliči pereheči perehiči
Instruktiivi – kielin – perehin
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Sijojen käyttö

Seuraavaan taulukkoon on koottu nominien taivutusta ja käyttöä var-
ten tarvittavat päätteet yksikössä ja monikossa sekä kysymyssanat:

Sija Kysymyssanat Päätteet
Yksikkö Monikko

Nominatiivi Ken? Mi? Ket? Mit? – -t
Genetiivi Kenen? Min? -n -n, -en
Akkusatiivi I
Akkusatiivi II

Kenen? Min?
Ken? Mi? Ket? Mit?

-n
– -t

Partitiivi Kedä? Midä? -a, -ä
-e, -i
-o, -ö
-u, -ü
-du, -dü
-tu, -tü

-i
-loi, -löi

Essiivi Kenennü? Minnü? -nnu, -nnü -nnu, -nnü
Translatiivi Kenekse? Mikse? -kse -kse
Inessiivi Kenes? Mis? -s -s
Elatiivi Kenes(päi)? Mis(päi)? -s(päi) -s(päi)

Illatiivi Keneh? Mih? -h -h
Adessiivi Kenel? Mil? -l -l
Ablatiivi Kenel(päi)? Mil(päi)? -l(päi)  -l(päi)

Allatiivi Kenele? Kelle? Mille? -le -le
Abessiivi Kenettäh? Mittäh? -ttah, -ttäh -ttah, -ttäh
Komitatiivi Kenenke? Minke? -nke -(en)ke

-nneh
Prolatiivi Keneči? Miči? -či -či
Instruktiivi Milleh? Min verroin? – -n

Muista: Prolatiivia ja instruktiivia käytetään harvoin, instruktiivia vain 
monikossa.
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Nominatiivi Ken? Mi? Ket? Mit?
 Kuka? Mikä? Ketkä? Mitkä?

Nominatiivi on nominin perusmuoto eli sanakirjamuoto.

Yksikössä nominatiivilla ei ole sijapäätettä: takki, suuri, pereh. Moni-
kossa nominatiivin tunnus on -t, joka liittyy yksivartaloisten heikkoon 
vokaalivartaloon: takki (taki-, takki-) – taki-t; kaksivartaloisilla se liit-
tyy vokaalivartaloon: suuri (suur-e-, suur-) – suure-t, pereh (perehe-, 
pereh-) – perehe-t.

Nominatiivia käytetään ilmaisemaan
1) subjektia:
 Opastui kuundelou tarkah. Opiskelija kuuntelee tarkasti.
 Lapset tuldih jo kodih. Lapset tulivat jo kotiin.

2) predikatiivia: 
 Hänen tuatto on opastai. Hänen isänsä on opettaja.
 Siät ollah nügöi vilut. Ilmat ovat nyt kylmät.

3) puhuttelua ja huudahdusta: 
 Hüvät kuundelijat! Hyvät kuulijat!
 Brihačču, nouze seizomah! Poika, nouse seisomaan!

Genetiivi Kenen? Min?
 Kenen? Minkä?

Genetiivin sijapääte yksikössä on -n.

Pääte liittyy yksivartaloisten heikkoon vokaalivartaloon: hukku (hu-
ka-, hukka-) – huka-n, kaksivartaloisilla vokaalivartaloon: mieli (mie-
le-, miel-) – miele-n.
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Monikon sijapäätteet ovat -n, -en.

Ne liitetään monikon vartaloon (alivartaloon).
Sijapäätettä -n käytetään
a) lukutunnuksen -loi, -löi jäljessä: puuloi-n, järvilöi-n
b) lukutunnuksen -i jäljessä vain a-vartaloisissa sanoissa, kun tapah-

tuu vokaalivaihtelu a ~ o: lahnu (lahna-) – lahnoi-n, kirju (kirja-) 
– kirjoi-n.

Sijapäätettä -en käytetään lukutunnuksen -i jäljessä kaikissa muissa sa-
noissa:
kezä (kezä-) – kezi-en, lehmü (lehmä-) – lehmi-en, karjalaine (karjala-
ze-) – karjalazi-en, tütär (tüttäre-) – tüttäri-en.

Muista: Vartalon loppuvokaali katoaa -i-tunnuksen edeltä: heboine 
(heboze-, hevos-): hebozi-en.

Genetiiviä käytetään ilmaisemaan

1) omistajaa:3 
 Muaman rakkahus kestäü.  Äidin rakkaus kestää.
 Lapsien sovat ollah puhtahat.  Lasten vaatteet ovat puhtaat.
 Puuloin oksat painutah alah.  Puiden oksat painuvat alaspäin.

2) esineen suuruutta, laatua tai ikää:
 Talois ümbäri kazvetah metrin Talon ympärillä kasvaa metrin
 korgevuot puut. korkuisia puita.  
 Neče ristikanzu on nuoren Tuo ihminen on nuoren 
 nägöine. näköinen.
 Hänel on vuvven igäine lapsi.  Hänellä on vuoden vanha lapsi.

3 Omistajaa ilmaistaessa käytetään myös nk. omistusliitteitä, tarkemmin lu-
vussa Taipumattomat sanat/Omistusliitteet. 
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3) tekemisen aikaa:
 Tuatto kogo päivän oli kalas.  Isä oli kalassa koko päivän.
 Sizär oli nedälin lomal. Sisko oli viikon lomalla.

4) Genetiiviä käytetään usein postpositioiden kanssa:
 lattien al  lattian alla
 koin vieres  kodin/talon vieressä
 vihman jälles  sateen jälkeen
 kodvazen peräs  hetken kuluttua
 mečän keskes  metsän keskellä
 

Akkusatiivi Kenen? Min? Ken? Mi? Ket? Mit?
 Kenen? Minkä? Kuka? Mikä? Ketkä? Mitkä?

Akkusatiivin sijapääte on y ksikössä -n (I: genetiivin kaltainen) tai 
se on päätteetön (II: nominatiivin kaltainen). Monikossa pääte on 
-t kuten nominatiivissa. 

Sijapääte liittyy yksivartaloisilla heikkoon vokaalivartaloon: tüttö 
(tütö-, tüttö-) – tütö-n, kaksivartaloisilla vokaalivartaloon: kieli (kiele-, 
kiel-) – kiele-n.

Akkusatiivia käytetään ilmaistaessa tekemisen kohdetta:
Luvin hüvän kirjan.  Luin hyvän kirjan.
Pidänöü kaččuo mitahto fil’mu. Pitänee katsoa joku elokuva.

Käytössä on kuitenkin eräitä rajoituksia:

1) yksikön päätteetöntä akkusatiivia (II) ja monikon akkusatiivia käy-
tetään

a) imperatiivin (käskyt, kehoitukset, pyynnöt) kanssa:
 Luvekkua/kirju/kirjat! Lukekaa kirja/kirjat!
 Kirjuta sana/sanat oigieh!  Kirjoita sana/sanat oikein!
 Anna minule tiedo sinun tulendas.  Ilmoita minulle tieto tulostasi.
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b) monikon 3. persoonan verbien kanssa:
 Opastujat kirjutetah sanelu.  Oppilaat kirjoittavat sanelun.
 Mužikat nostettih uuzi taloi.  Miehet rakensivat uuden talon.

c) pidäü (’pitää’, ’täytyy’) -verbin kanssa
 Ruavot pidäü ruadua terväzeh.  Työt pitää tehdä nopeasti.
 Tuatal pidäü lugie lehti.  Isän pitää lukea lehti.

2) Genetiivin kaltaista -n-loppuista akkusatiivia (I) käytetään kaikissa 
muissa tapauksissa:

 Müö jo luvimmo sen kniigan.  Me luimme jo sen kirjan.
 Muamo keitti rokan.  Äiti keitti keiton.
 Jogoi kačahtit päivän poštan?  Joko vilkaisit päivän postin?
 Tüönnämmö hänele viestin. Lähetämme hänelle viestin.

Partitiivi Kedä? Midä?
 Ketä? Mitä?

Partitiivin sijapääte yksikössä on -a, -ä, -e, -i, -o, -ö, -u, -ü, 
-du, -dü, -tu,-tü.

Yksivartaloisilla tapahtuu joissakin vartalotyypeissä erilaista vokaali-
vaihtelua, esim. a ~ u, e ~ i. Sijapääte liittyy heikkoon vokaalivartaloon: 
lahnu (lahna-) – lahnu-a, mutta jos sanalla on sekä heikko että vahva 
vokaalivartalo, se liittyy vahvaan vartaloon: kuoppu (kuopa-, kuoppa-) 
– kuoppu-a, päčči (päči-, päčči-) – päčči-i. Kaksivartaloisilla sijapääte 
liittyy konsonanttivartaloon: pereh (perehe-, pereh-) – pereh-tü.

Yksikössä partitiivi muodostetaan erilaisilla vartalotyypeillä seuraa-
vasti:

Yksivartaloisilla sanoilla sijapääte
-a liittyy a-loppuiseen vartaloon (vokaalit a ja u vaihtelevat): koiru 
(koira-) – koiru-a, sukku (suka-, sukka-) – sukku-a;
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-ä liittyy ä-loppuiseen vartaloon (ä ~ i): pezä (pezä-) – pezi-ä, meččü 
(mečä-, meččä-) – mečči-ä;
-e liittyy e-loppuiseen vartaloon (e ~ i): lehti (lehte-) – lehti-e, vägi 
(väi-, väge-) – vägi-e;
 -i liittyy i-loppuiseen vartaloon: perti (perti-) – perti-i, häkki (häki-, 
häkki-) – häkki-i;
-o liittyy o-loppuiseen vartaloon (o ~ u): kaivo (kaivo-) – kaivu-o,  
hebo (hevo-, hebo-) – hebu-o;
-ö liittyy ö-loppuiseen vartaloon (ö ~ ü): lähtö (lähtö-) – lähtü-ö, kül-
vö (külvö-) – külvü-ö;
-u liittyy u-loppuiseen vartaloon: vilu (vilu-) – vilu-u, loppu (lopu-, 
loppu-) – loppu-u;
-ü liittyy ü-loppuiseen vartaloon: külü (külü-) – külü-ü, jürü (jürü-) 
– jürü-ü;
-du, -dü liittyvät vartaloon, jonka lopussa on pitkä vokaali: suu (suu-) 
– suu-du; püü (püü-) – püü-dü, tai diftongi: mua (mua-) – mua-du, 
kägöi (kägöi-) – kägöi-dü.

Kaksivartaloisilla partitiivin sijapääte on -du, -dü, -tu, -tü, ja se lii-
tetään aina konsonanttivartaloon. Kun vartalon loppukonsonantti on 
soinnillinen, on sijapääte
-du, -dü: suoni (suone-, suon-) – suon-du, mieli (miele-, miel-) – miel-
dü. Soinnittoman loppukonsonantin jälkeen pääte on -tu, -tü: tuhat 
(tuhande-, tuhat-) – tuhat-tu, tüttöine (tüttöze-, tüttös-) – tüttös-tü.

Monikossa partitiivin sijapääte on -i.

Se liittyy monikon vartaloon i-tunnuksen jälkeen: lapsi (lapse-, las-) 
– lapsi-i, hammas (hambaha-, hammas-) – hambahi-i, lehmü (lehmä-) 
– lehmi-i.

Muista: Vartalon loppuvokaali -e, -a, -ä katoaa monikon i-tunnuksen 
edestä.
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Kahdessa tapauksessa monikon partitiivissa ei ole lainkaan sijapää-
tettä:
a) kun sanassa on monikon tunnus -loi, -löi: vilu-loi, lähtö-löi, puu-

loi, mua-loi, veriä-löi
b) i-tunnuksen jälkeen, kun a ja o vaihtelevat (a ~ o): vačču (vača-, 

vačča-) – vaččo-i, sana (sana-) – sano-i.

Partitiivia käytetään ilmaisemassa

1) tekemisen kohdetta eli objektia:
 Ruadajat kohendetah taloidu.  Työntekijät korjaavat taloa.
 Osta leibiä da maiduo. Osta leipää ja maitoa.
 Brendojev kirjutti hüvii runoloi.  Brendojev kirjoitti hyviä runoja.
 Minä suvaičen händü.  Minä rakastan häntä.

2) tekijää eli subjektia, kun puhe on rajaamattomasta paljoudesta:
 Joukko lastu kerävüi pihale. Joukko lapsia kokoontui pihalle.
 Karjalas kazvau čomua Karjalassa kasvaa kaunista
 koivikkuo. koivikkoa.
 Mužikal onnuako on vuottu Mies lienee kuusikymppinen.
 kuuzikümmen. 
 Mennüt talven oli kovii Viime talvena oli kovia 
 pakkazii. pakkasia.

3) kieltomuotoa:
 Tüttözii ei olluh školas.  Tytöt eivät olleet koulussa.
 Meil ei ole vie ni ühtü lastu.  Meillä ei ole vielä ainuttakaan 
  lasta.
 Minul nikonzu ei ole aigua. Minulla ei koskaan ole aikaa.

4) Partitiivia käytetään myös
 a) kaikkien ykköstä suurempien numeraalien kanssa:
 kaksi kerdua  kaksi kertaa
 viizi nedälii  viisi viikkoa
 sada jeuruo sata euroa
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b) sanojen äijü ’paljon’, vähä ’vähän’, moni ’monta’, joukko ’joukko’ 
kanssa:

 äijü lundu  paljon lunta
 vähä vettü vähän vettä
 moni hengie monta henkeä
 joukko rahvastu joukko ihmisiä

c) vertailuissa:
 Sizär on nuorembi vellie. Sisko on veljeään nuorempi.
 Kirikkö on korgiembi taloloi.  Kirkko on taloja korkeampi.

d) prepositioiden ja postpositioiden kanssa:
 Mašin ajoi kohti linnua.  Auto ajoi kohti kaupunkia.
 Stola on lähäl ikkunua. Pöytä on lähellä ikkunaa.
 Soitan enne murginua.  Soitan ennen lounasta.
 Lapset juoksendellah  Lapset juoksentelevat peltoja 
  peldoloi müö. pitkin.
 Lähtemmö kodih jälles  Lähdemme kotiin tehtyämme
 ruaduo. työn.

Essiivi Kenennü? Minnü?
 Kenenä? Minä? 

Essiivin sijapääte on -nnu, -nnü sekä yksikössä että monikossa. 

Yksikössä pääte liittyy yksivartaloisten heikkoon vokaalivartaloon: 
tüttö (tütö-, tüttö-) – tütönnü, koiru (koira-) – koirannu, kaksivartaloi-
silla vokaalivartaloon: mieli (miele-, miel-) – mielennü, hammas (ham-
baha-, hammas-) – hambahannu.

Monikossa pääte liitetään monikon vartaloon: tütöt (tüttölöi-nnü), 
koirat (koiri-nnu).
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Essiivi ilmaisee
1) missä ominaisuudessa (tilassa tai toiminnassa) joku/jokin on:
 Minä ruan školas opastajannu. Työskentelen koulussa opettajana. 
 Školah lapset lähtietäh  Lapset menevät kouluun
 seiččievuodizinnu. seitsemänvuotiaina.

2) aikaa (vastaa kysymykseen ’milloin’):
 Olen roinnuhes kezäkuun  Olen syntynyt kesäkuun 
 toizennu  päivännü. toisena päivänä.
 Tänä talvennu4 on vähä lundu. Tänä talvena on vähän lunta.

Translatiivi Kenekse? Mikse?
 Keneksi? Miksi?

Translatiivin sijapäätettä -kse käytetään sekä yksikössä että 
monikossa. 

Yksikössä pääte liitetään yksivartaloisten heikkoon vokaalivartaloon: 
sana (sana-) – sanakse, počči (poči-, počči-) – počikse, kaksivartaloisil-
la vokaalivartaloon: kümmen (kümmene-, kümmen-) – kümmenekse. 
Monikossa sijapääte liittyy monikon vartaloon: sanoi-kse, poččiloi-kse, 
kümmeni-kse.

Translatiivia käytetään ilmaistaessa
1) joksikin muuttumista:
 Minun sizär opastui juristakse.  Sisareni opiskeli juristiksi.
 Häi jo ammui jäi leskekse.  Hän jäi jo kauan sitten leskeksi.
 Sovat roittih ligahizikse. Vaatteet tulivat likaisiksi.

2) aikaa:
 Kezäkse lähtemmö küläh.  Menemme kesäksi maalle.
 Ongo teil midä ildupäiväkse? Onko teillä mitään iltapäiväksi?
 Loput ruavot jiähäh huondeksekse. Loput työt jäävät aamuksi.

4  Muutamissa ajanilmauksissa käytetään myös lyhyempiä essiivimuotoja: sinä 
piän ’sinä päivänä’, mennüt vuon ’viime vuonna’, tulien vuon ’ensi vuonna’.
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3) tekemisen tapaa, erityisesti puhuttaessa kielistä:
 Pagizetgo karjalakse?  Puhutko karjalaa?
 Häi kirjuttau tekstan ven’akse. Hän kirjoittaa tekstin venäjäksi.
 Kuibo sanotah ’kirju’ ruočikse? Mitä ’kirja’ on ruotsiksi?

4) tarkoitusta:
 Keräin siendü suolattavakse. Keräsin sieniä suolattavaksi.
 Toin tämän kirjan sinulles Toin sinulle tämän kirjan
 lugiettavakse. luettavaksi.

Inessiivi Kenes? Mis? Kus?
 Kenessä? Missä?

Inessiivin sijapääte on -s sekä yksikössä että monikossa. 

Yksikössä pääte liitetään yksivartaloisten heikkoon vokaalivartaloon: 
škola (škola-) – škola-s, mua (mua-) – mua-s, kirikkö (kirikö-, kirik-
kö-) – kirikö-s, kaksivartaloisilla vokaalivartaloon: sammal (sammale-, 
sammal-) – sammale-s. Monikossa sijapääte liittyy monikon vartaloon: 
školi-s, mualoi-s, sammali-s.

Inessiiviä käytetään ilmaistaessa
1) paikkaa, jonka sisässä joku/jokin on:
 Nügöi olemmo kirikös. Nyt olemme kirkossa.
 Viga on uvves sistiemas. Uudessa järjestelmässä on vikaa.

2) aikaa, jonka kuluessa jotain tapahtuu:
 Ruado valmistui kahtes Työ valmistui kahdessa viikossa.
 nedälis.
 Tulimmo kodih hämäris. Tulimme kotiin illan hämärtyessä.

3) fyysistä tai henkistä tilaa:
 Buabo on vie hüväs kunnos. Mummo on vielä hyvässä kunnossa. 

Mies ruadoi očču hies. Mies raatoi otsa hiessä.
 Kaikin oldih pahas mieles.  Kaikki olivat pahoillaan.
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Elatiivi Kenes(päi)? Mis(päi)? Kus(päi)?
 Kenestä? Mistä?

Elatiivin sijapäätteet ovat sekä yksikössä että monikossa -s, -späi. 

Yksikössä päätteet liitetään yksivartaloisilla heikkoon vokaalivarta-
loon: meččü (mečä-, meččä-) – mečä-s, mečä-späi, kaksivartaloisilla 
vokaalivartaloon: lapsi (lapse-, las-) – lapse-s, lapse-späi. Monikossa 
sijapäätteet liittyvät monikon vartaloon: meči-s, meči-späi, lapsi-s, lap-
si-späi.

Elatiivia käytetään ilmaistaessa

1) paikkaa, josta tullaan (lähdetään, erotaan):
 Jogo tuldih lapset školas(päi)? Joko lapset tulivat koulusta?
 Poigu eroi perehes. Poika erosi perheestään.
 Noskua nügöi postelis! Nouskaa nyt sängystä!

Sijapäätettä -späi käytetään yleensä vain silloin, kun tarkoitetaan, että 
joku/jokin tulee jostakin suunnasta tai on peräisin jostakin paikasta 
(suom. ’päin’).
Lauseyhteydestä (verbistä) useimmiten näkyy, onko kyseessä inessiivi 
vai elatiivi:

Mužikat tuldih mečäs. Miehet tulivat metsästä. 
Vrt.
Mužikat ollah mečäs. Miehet ovat metsässä.  

Muista: Päätteen -späi saa vain substantiivi. Adjektiiviattribuutissa on 
pääte -s: suures mečäspäi ’suuresta metsästä’.

2) valmistusainetta, josta jokin on tehty:
 Pluat’t’u on ommeltu šulkus. Mekko on ommeltu silkistä.
 Emändü pastoi leibiä Emäntä leipoi ruisleipää.
 rugehizes jauhos.
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3) sitä, mistä on puhe:
 Müö ainos vai pagizemmo Me aina vain puhumme omista
 omis armahis lapsis. rakkaista lapsistamme.
 Tiijätgo midä heijän elokses? Tiedätkö mitään heidän elämästään?

4) aikaa, josta jokin alkaa:
 Rubien ruadamah sie Alan työskennellä siellä 
 algukuus. alkukuusta.
 Huomenizes päiväs  Huomispäivästä alkaa loma.
 algau loma.

Illatiivi Keneh? Mih? Kunne?
 Kehen? Mihin? Minne?

Illatiivin sijapääte on sekä yksikössä että monikossa -h.

Yksikössä pääte liitetään yksivartaloisilla vahvaan vokaalivartaloon: 
kuoppu (kuopa-, kuoppa-) – kuoppa-h, meččü (mečä-, meččä-) – meččä-h, 
kaksivartaloisilla vokaalivartaloon: mieli (miele-, miel-), miele-h, sam-
mal (sammale-, sammal-) – sammale-h.
Monikossa pääte liittyy monikon vartaloon: mečči-h, sammali-h.

Illatiivia käytetään ilmaistaessa

1) johonkin menemistä (tulemista, panemista):
 Kaiken toivon panimmo Panimme häneen kaiken toivomme.
 häneh. 
 Lähten laukkah. Lähden kauppaan.
 Pane sovat škuappah. Pane vaatteet kaappiin!
 Turistat ajeltih monih Turistit ajelivat moniin kaupun-
 linnoih. keihin.
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2) tekemisen aikaa:
 En ole nähnüh händü vuodeh. En ole nähnyt häntä vuoteen.
 Kai pidäü olla valmehennu ildah Kaikki pitää olla valmiina 
 suate. iltaan mennessä.
 Müö sen ruammo ühteh nedälih. Teemme sen yhdessä viikossa.

3) tekemisen tapaa:
 Häi pagizou meis pahah luaduh. Hän puhuu meistä ilkeästi.
 Kai ruavot mendih tühjäh. Kaikki työt menivät pieleen.

4) tekemisen päämäärää:
 Poijat mendih kalah. Pojat menivät kalaan.
 Käügiä laukkah leibäh!  Menkää kauppaan ostamaan
  leipää!

Adessiivi Kenel? Mil?
 Kenellä? Millä?

Adessiivin sijapääte on sekä yksikössä että monikossa -l.

Yksikössä pääte liitetään yksivartaloisilla heikkoon vokaalivartaloon: 
tüttö (tütö-, tüttö-) – tütö-l, kaksivartaloisilla vokaalivartaloon:  lam-
mas (lambaha-, lammas-) – lambaha-l. Monikossa pääte liitetään mo-
nikon vartaloon: tüttölöi-l, lambahi-l.

Adessiivia käytetään ilmaistaessa
1) paikkaa (päällä, pinnalla):
 Kalastajat oldih järvel. Kalastajat olivat järvellä.
 Ketbo sie kižatah pihal?  Ketkäs siellä pihalla leikkivät?
 Kaži istuu ikkunal. Kissa istuu ikkunalla.

2) tekemisen välinettä:
 Kirjutan tekstan tiedokonehel. Kirjoitan tekstin tietokoneella.
 Tütöt ajellah školah polgu- Tytöt ajelevat kouluun polku-
 püöril. pyörillä.
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3) tekemisen aikaa:
 Gost’at tullah illal. Vieraat tulevat illalla.
 Opastundu algau sügüzül. Opiskelu alkaa syksyllä.

4) tekemisen tapaa tai keinoa:
 Kenbo kirgui nenga koval  Kuka huusi noin kovalla äänellä? 
 iänel?
 Lapset juostah kiirehel. Lapset juoksevat kiireesti/kiiruhtaen.

5) omistajaa:
 Ongo sinul suuri pereh?  Onko sinulla suuri perhe?
 Opastujil on nügöi loma.  Opiskelijoilla on nyt loma.

Ablatiivi Kenel(päi)? Mil(päi)?
 Keneltä? Miltä?

Ablatiivin sijapääte on sekä yksikössä että monikossa -l, -lpäi.

Yksikössä pääte liitetään yksivartaloisten heikkoon vokaalivartaloon: 
peldo (pello-, peldo-) – pello-l, pello-lpäi, kaksivartaloisilla vokaalivar-
taloon: uksi (ukse-, us-) – ukse-l, ukse-lpäi. Monikossa pääte liitetään 
monikon vartaloon: peldoloi-l, peldoloi-lpäi, uksiloi-l, uksiloi-lpäi.

Ablatiivia käytetään ilmaistaessa
1) päältä tai pinnalta tai joltakin suunnalta poistumista:
 Nosta lapsi lattiel(päi)! Nosta lapsi lattialta!
 Otin kniigan stolal(päi). Otin kirjan pöydältä.
 Tulimmo järvel(päi) kodih. Tulimme järveltä kotiin.

Kuten elatiivin kohdalla todettiin, myös tässä lauseyhteys osoittaa 
useimmiten, tarvitaanko -lpäi -päätettä erottamaan ablatiivi adessii-
vista.
Muista: Päätteen -lpäi saa ainoastaan substantiivi. Adjektiiviattribuut-
tiin tulee pelkkä -l, esim. suurel lagevolpäi ’suurelta aukiolta/torilta’.
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2) henkilöltä pyytämistä, saamista, ottamista:
 Küzüitgo tuatal abuu? Kysyitkö isältä apua?
 Täl ristikanzal et voi Tältä ihmiseltä et voi saada
 nimidä suaha. mitään.
 Sain obrazan lahjakse t’outal(päi). Sain ikonin lahjaksi tädiltä.

Allatiivi Kenele/Kelle? Mille? Kunne?
 Kenelle? Mille? Minne?

Allatiivin sijapääte on sekä yksikössä että monikossa -le.5

Yksikössä pääte liitetään yksivartaloisten heikkoon vokaalivartaloon: 
tüttö (tütö-, tüttö-) – tütö-le, kaksivartaloisilla vokaalivartaloon: käm-
men (kämmene-, kämmen-) – kämmene-le. Monikossa pääte liitetään 
monikon vartaloon: tüttölöi-le, kämmeni-le.

Allatiivia käytetään ilmaistaessa
1) liiketta jonkin päälle tai luokse:
 Mužikat jo mendih pellole. Miehet menivät jo pellolle.
 Pane astiet stolale. Pane astiat pöydälle.

2) jollekulle antamista, sanomista tai näyttämistä:
  Anna minule sanakniigu!  Anna minulle sanakirja!
 Lapsile pidäü sanella suarnaine. Lapsille pitää kertoa satu.
 Ostin poijale uvven paijan. Ostin pojalle uuden paidan.

3) tekemisen tavoitetta: 
 Käügiä murginale! Käykää syömään!
 Menemmö ostoksile.  Menemme ostoksille.
 Tulgua pruazniekale! Tulkaa juhliin!

5  Suomen entisissä rajakarjalaispitäjissä, erityisesti Salmissa, on käytetty allatii-
vissa adessiivin ja ablatiivin kaltaista päätettä -l, jonka käyttö puheessa näyttää 
yleistyvän, esim. Käügiä murginal!  Anna minul leibiä. (Ks. esim. Ahtia 1938      
s. 43–44 adessiivin ja allatiivin merkityksien yhtyminen.)
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Abessiivi Kenettäh? Mittäh?
 Ketä ilman? Mitä ilman?

Abessiivin sijapääte on sekä yksikössä että monikossa -ttah, -ttäh.

Yksikössä pääte liitetään yksivartaloisten heikkoon vokaalivartaloon: 
päčči (päči-, päčči-) – päči-ttäh, kaksivartaloisilla  vokaalivartaloon: pe-
reh (perehe-, pereh-) – perehe-ttäh.
Monikossa pääte liitetään monikon vartaloon: päččilöi-ttäh, pere-        
hi-ttäh.

Abessiivi ilmaisee puutetta, ilman olemista tms.
Külüttäh on paha eliä. Saunatta on vaikea elää.
Dengattah et voi nimidä ostua. Rahatta et voi ostaa mitään.
Sinuttah nikunne en lähte. Sinutta/Ilman sinua en lähde
 mihinkään.
Tulettah savu ei nouze. Ei savua ilman tulta.

Komitatiivi Kenenke? Minke?
 Kenen kanssa? Minkä kanssa?

Komitatiivin sijapääte on yksikössä -nke, monikossa -nke, -enke, 
-nneh.

Yksikössä sijapääte -nke liitetään yksivartaloisten heikkoon vokaa-
livartaloon: külü (külü-) – külü-nke, hebo (hevo-, hebo-) – hevo-nke, 
kaksivartaloisissa vokaalivartaloon: lapsi (lapse-, las-) – lapse-nke, pe-
reh (perehe-, pereh-) – perehe-nke. 
Monikossa sijapääte määräytyy lukutunnusten mukaan. Päätettä -nke 
käytetään lukutunnusten -loi, -löi jäljessä: heboloi-nke, tüttölöi-nke. 
Samoin sitä käytetään  lukutunnuksen -i jäljessä substantiiveissa, joissa 
a ja o vaihtelevat (a ~ o): sana – sanoi-nke, piha – pihoi-nke. Kaikissa 
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muissa nomineissa (nk. vaihtelemattomissa) käytetään päätettä -enke 
lukutunnuksen -i jäljessä: hommu – hommi-enke, heinü –  heini-enke.
Monikon sijapäätettä -nneh käytetään molempien lukutunnusten jäl-
jessä: heboloi-nneh, perehi-nneh, lapsi-nneh.

Komitatiivia käytetään ilmaistaessa
1) kenen tai minkä kanssa tekeminen tapahtuu:
 Mužikku akanke lähtiettih külüh. Mies lähti vaimoineen saunaan.
 Poigu perehinneh eläü linnas. Poika asuu perheineen kaupun-
  gissa.
 Minul mennäh nervat nämmien Minulta menee hermot näiden
 hommienke. töitten kanssa.

2) kokonaisuuden osaa:
 Puuloi viettih oksinneh. Puut kuljetettiin oksineen.
 Kirjutusstola kolmen juaššie - Kirjoituspöytä kolmine laati-
 kanke. koineen.
Muista: Liitteen -nke saa vain substantiivi, adjektiiviattribuutin pääte 
on -n, esim. pienen lapsenke ’pienen lapsen kanssa’.

Prolatiivi Keneči? Miči?
 Kenen kautta/avulla? Minkä kautta/avulla?

Prolatiivin sijapääte on -či sekä yksikössä että monikossa.

Yksikössä pääte liittyy yksivartaloisten heikkoon vokaalivartaloon: 
meččü (mečä-, meččä-) – mečä-či, internettu (interneta-) – interneta-
či, kaksivartaloisilla vokaalivartaloon: sizär (sizäre-, sizär-) – sizäre-či. 
Monikossa sijapääte liitetään monikon vartaloon: meči-či, rannoi-či.

Prolatiivia käytetään ilmaistaessa
1) paikkaa, jonka kautta liikkuminen tapahtuu:
 Islandieh piäzöü vaigu meriči. Islantiin pääsee vain meritse.
 Voimmogo mennä peldoloiči? Voimmeko mennä peltojen
  kautta?
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2) tiedonvälitystapaa tai ihmistä, jonka kautta jotain välitetään:
 Sain tiijon tekstuviestiči. Sain tiedon tekstiviestin välityksellä.
 Pakiettu tulou poštači. Paketti tulee postitse.
 Tüönimmö viestin tüttölöiči. Lähetimme viestin tyttöjen kautta.

3) vikaa tai sairautta:
 Jalloiči olen voimatoi. Jaloistani olen huono/Jalkani ovat
  kipeät.
 Käziči ruadazin, ga sivu- Käsien puolesta tekisin työtä, mut-
 loiči en voi. ta kyljet ovat heikot.

Instruktiivi Milleh? Mih tabah? Min verroin?
 Miten? Millä tavoin? Minkä verran?

Instruktiivin sijapääte on -n.

Instruktiivia käytetään vain monikossa eräissä kiinteissä sanonnoissa.
Se liittyy monikon lukutunnuksiin -i, -loi, -löi: käzi-n, jalloi-n, piälöi-n.

Instruktiivilla ilmaistaan
1) tekemisen tapaa:
 Häi kävelöü pal’l’ahin jalloin. Hän kävelee paljain jaloin.
 Omin voimin nostimmo koin. Rakensimme kodin omin voimin.
 Tulimmo ihan tühjin käzin. Tulimme ihan tyhjin käsin. 

2) tekemisen määrää:
 Kolmin kerroin päiväs pidäü Kissa pitää syöttää kolmesti
 kažii süöttiä. päivässä.
 Muarjuniekat tuvvah muarjua Marjanpoimijat tuovat marjoja
 täüzin rengilöin. täysin ämpärein.

3) toistuvaa aikaa:
 Pühinpäivin müö kävümmö Sunnuntaisin käymme kirkossa.
 kirikköh. 
 Talvizin hüö eletäh linnas. Talvisin he asuvat kaupungissa.   
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Substantiivit

Substantiivit nimeävät konkreettisia esineitä, paikkoja, ihmisiä tai 
eläimiä (stola ’pöytä’, kirjutin ’tulostin’, suari ’saari’, t’outa ’täti’, poliitik-
ku ’poliitikko’, koiru ’koira’) tai abstrakteja asioita (kunnivo ’kunnia’, 
kiindümüs ’kiintymys’, ’rakkaus’, velgu ’velka’). Kollektiivisubstantiivi 
on ryhmää, joukkoa tai yhteisöä tarkoittava substantiivi (nuorižo ’nuo-
riso’, rahvas ’väki’, ’kansa’, rahvalisto ’väestö’). Substantiivit jakautuvat 
yleisnimiin (brihačču ’poika’, kaži ’kissa’, jogi ’joki’) ja erisnimiin, jotka 
kirjoitetaan isolla alkukirjaimella ja ovat esim. ihmisten, eläinten tai 
maantieteellisten paikkojen nimiä (Nikolai, Mirri, Suomi, Ven’a ’Venä-
jä’, Luadogu ’Laatokka’, Amerikku ’Amerikka’). 

Substantiivien taivutus ja käyttö on käsitelty nominien yhteydes-
sä luvussa Sijojen käyttö. Koska kaikki nominit noudattavat samoja 
vartalo- ja taivutussääntöjä, keskitytään seuraavassa eri sanaluokkien 
muihin ominaispiirteisiin. Myös taivutusmallit kertautuvat kunkin sa-
naluokan yhteydessä.

Adjektiivit

Adjektiivi kuvaa substantiivia eli ilmaisee sen ominaisuutta tai laatua, 
esim.

väriä: ruskei ’punainen’, valpahansinine ’vaaleansininen’, keldaine ’kel-
tainen’, mustu ’musta’
kokoa: suuri ’suuri’, pieni ’pieni’, pitkü ’pitkä’, lühüt ’lyhyt’, levei ’leveä’
painoa: jügei ’raskas’, kebjei ’kevyt’
ikää: nuori ’nuori’, vahnu ’vanha’, keski-igähine ’keski-ikäinen’
ulkonäköä: čoma ’kaunis, soma’, hoikku ’hoikka’, sangei ’lihava’, ravei 
’komea’
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henkistä ominaisuutta: älükäs ’älykäs’, abei ’alakuloinen’, lašku ’laiska’, 
huigietoi ’häpeämätön’

Edellä esitellyt laatuadjektiivit (suhteelliset adjektiivit) vastaavat ky-
symykseen mittuine? ’millainen’, ja niitä voi vertailla:
čoma ’kaunis’ (perusaste eli positiivi)
čomembi ’kauniimpi’ (komparatiivi)
čomin ’kaunein’ (superlatiivi)

Oma adjektiivilajinsa ovat nk. kohdeadjektiivit (absoluuttiset adjek-
tiivit), jotka ovat lähinnä substantiivikantaisia johdoksia ja ilmaisevat 
esim.
a) materiaalia: puuhine ’puinen, puusta valmistettu, puu-’, 
 raudaine ’rautainen, raudasta tehty, rauta-’, kivine ’kivinen, 
 kivestä tehty, kivi-’

 Nostimmo puuhizen taloin. Rakensimme puutalon.

b) ajallista tai paikallista alkuperää: keskiaigaine ’keskiaikainen’, 
 suomelaine ’suomalainen’, linnalaine ’kaupunkilainen’

 Pruazniekas oli äijü linnalastu. Juhlassa oli paljon kaupunki-
  laisia.

c) jonkin puuttumista: ozatoi ’onneton’, lapsetoi ’lapseton’, nimetöi 
’nimetön’

 A-voi-voi teidü ozattomii! Voi teitä onnettomia!

Näitä adjektiiveja ei voi vertailla.
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Adjektiivilla on sama luku- ja sijataivutus kuin substantiivilla ja muilla 
nomineilla. Seuraavassa adjektiivin čoma ’kaunis’ taivutus yhdessä subs-
tantiivin tüttö ’tyttö’ kanssa yksikössä ja monikossa:

Sija Yksikkö Monikko
Nominatiivi čoma tüttö čomat tütöt
Genetiivi čoman tütön čomien tüttölöin
Akkusatiivi I čoman tütön –
Akkusatiivi II čoma tüttö čomat tütöt
Partitiivi čomua tüttüö čomii tüttölöi
Essiivi čomannu tütönnü čominnu tüttölöinnü
Translatiivi čomakse tütökse čomikse tüttölöikse
Inessiivi čomas tütös čomis tüttölöis
Elatiivi čomas tütös(päi) čomis tüttölöis(päi)
Illatiivi čomah tüttöh čomih tüttölöih
Adessiivi čomal tütöl čomil tüttölöil
Ablatiivi čomal tütöl(päi) čomil tüttölöil(päi)
Allatiivi čomale tütöle čomile tüttölöile
Abessiivi čomattah tütöttäh čomittah tüttölöittäh
Komitatiivi čoman tütönke čomien tüttölöinke
Prolatiivi čomači tütöči čomiči tüttölöiči
Instruktiivi – čomin tüttölöin

Muista: Kun adjektiivin ja substantiivin muodostamaa sanayhtymää 
taivutetaan elatiivissa, ablatiivissa ja komitatiivissa, adjektiivin sijapäät-
teet poikkeavat substantiivin päätteistä. Ne ovat -s, -l, -n (oma-s mua-
späi ’omasta maasta’, oma-l mua-lpäi ’omalta maalta’, oma-n mua-nke 
’oman maan kanssa’).

Muutama adjektiivi on taipumaton, esim. aiga ’suuri’, ’suurehko’, eri 
’erilainen’, kogo ’kokonainen’, putin ’kelpo, kunnon’:
Häi eläü aiga talois.  Hän asuu suurehkossa talossa.
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Suvaičen nečidä putin mužikkua.  Pidän tuosta kunnon miehestä.
Kogo külä sen tiedäü. Koko kylä sen tietää.

Adjektiivien vertailu
Adjektiivin perusaste eli positiivi kuvaa esineen tai asian ominaisuutta 
ilman vertailua. Sillä ei ole tunnusta.

Egläi oli vilu päivü. Eilen oli kylmä päivä.
Tuuligi oli kova. Tuulikin oli kova.
Jiä on joves vie hoikku. Joen jää on vielä ohut.
Piiteri on suuri linnu.  Pietari on suuri kaupunki.
Tuulosjogi on pitkü. Tuulosjoki on pitkä.

Komparatiivilla ilmaistaan esineen tai asian ominaisuuden suurem-
paa määrää toiseen verrattuna.

Tämä päivü on vie vilumbi. Tämä päivä on vielä kylmempi.
Raudu on kovembi kivie. Rauta on kiveä kovempaa.
Joves on vie eglästü hoikembi jiä. Joessa on vielä ohuempi jää kuin
 eilen.
Sordavala on suurembi Kondu- Sortavala on Kontupohjaa 
pohjua. suurempi.
Anusjogi on pitkembi Tuulosjogie.  Aunusjoki on pitempi kuin 
 Tuulosjoki.

Komparatiivin tunnus on -mbi nominatiivissa, partitiivissa -mbu-, 
-mbi- ja muissa sijoissa -mba-, -mbä-. Se liitetään yksivartaloisilla ad-
jektiiveilla heikkoon vokaalivartaloon ja kaksivartaloisilla vokaalivar-
taloon. Vartalon loppuvokaalit -a ja -ä vaihtelevat e:n kanssa (a ~ e,       
ä ~ e) komparatiivin tunnuksen edellä:
hoikku (hoika-, hoikka-) – hoike-mbi, hoike-mba-n, hoike-mbu-a
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lämmin (lämmä-, lämbä-) – lämme-mbi, lämme-mbä-n, lämme-mbi-ä
suuri (suure-, suur-) – suure-mbi, suure-mba-n, suure-mbu-a

Muut vartalon loppuvokaalit eivät muutu komparatiivin tunnuksen 
edellä:
hieno (hieno-) – hieno-mbi, hieno-mba-n, hieno-mbu-a
kulu (kulu-) – kulu-mbi, kulu-mban, kulu-mbu-a
pehmei (pehmie-) – pehmie-mbi, pehmie-mbä-n, pehmie-mbi-ä

Suurembas mečäs on enämbi Suuremmassa metsässä on 
muarjua. enemmän marjoja.
Tahtozin ostua midätah huoge- Haluaisin ostaa jotakin 
hembah hindah. halvemmalla hinnalla.
Vala minule vägevembiä čuajuu, Kaada minulle vahvempaa
ole hüvä! teetä, ole hyvä!

Vertailussa käytettävä kuin-konjunktio on ku, kui, migu. Niiden sijaan 
voi käyttää myös partitiivirakennetta:

Huabu on korgiembi ku(i) koivu. Haapa on korkeampi kuin koivu.
Vrt.
Huabu on korgiembi koivuu. Haapa on koivua korkeampi.

Sinä olet viizahembi migu minä. Sinä olet viisaampi kuin minä.
Vrt.
Sinä olet viizahembi minuu. Sinä olet minua viisaampi.

Superlatiivilla ilmaistaan esineen tai asian ominaisuuden suurinta 
määrää muihin verrattuna.

Tämä kivi on kovin. Tämä kivi on kovin.
Hoikin jiä on keskijärvel. Ohuin jää on järven keskellä.
Karjalan suurin linnu on Karjalan suurin kaupunki on 
Petroskoi. Petroskoi.
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Kaikis korgevin puu on pedäi.  Petäjä on kaikkein korkein puu.
Ollougo Volga pitkin jogi Ven’al? Onkohan Volga Venäjän pisin
  joki?

Superlatiivin tunnukset ovat  -in, -vin  nominatiivissa, muissa sijoissa
 -ima-, -imä-, -vima-, -vimä-. Partitiivissa tapahtuu vaihtelu a ~ u, ä ~ i.

Tunnuksia -in, -ima-, -imä- käytetään a-, ä- ja e-vartaloisissa adjektii-
veissa. Ne liitetään yksivartaloisilla adjektiiveilla vahvaan vokaalivarta-
loon (paitsi nominatiivissa heikkoon vokaalivartaloon); kaksivartaloi-
silla tunnus liittyy vokaalivartaloon:

hoikku (hoika-, hoikka-) – hoik-in, hoikk-ima-n,  hoikk-imu-a
jürkü (jürkä-) – jürk-in, jürk-imä-n, jürk-imi-ä
kaunis (kaunehe-, kaunis-) – kauneh-in, kauneh-ima-n, kauneh-imu-a
suolaine (suolaze-, suolas-) – suolaz-in, suolaz-ima-n, suolaz-imu-a

Muista: Vartalon loppuvokaali katoaa superlatiivin tunnuksen edeltä.

Tunnuksia -vin, -vima-, -vimä- käytetään diftongivartaloisissa adjek-
tiiveissa ja o-, ö-, u- ja ü-vartaloisissa adjektiiveissa:

valgei (valgie-) – valge-vin, valge-vima-n, valge-vimu-a
korgei (korgie-) – korge-vin, korge-vima-n, korge-vimu-a
näbei (näbie-) – näbe-vin, näbe-vimä-n, näbe-vimi-ä
hieno (hieno-) – hieno-vin, hieno-vima-n, hieno-vimu-a
kulu (kulu-) – kulu-vin, kulu-vima-n, kulu-vimu-a

Muista: Vartalon loppudiftongista -ie häviää ensimmäinen vokaali -i 
superlatiivin tunnuksen edeltä.

Heidü süötettih linnan hienovi- Heitä syötettiin kaupungin hie-
mas restoranas. noimmassa ravintolassa.
Nügöi müö elämmö vuvven Nyt elämme vuoden pimeintä
pimevindü aigua. aikaa.
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Minun vahnimal vellel on huomei Vanhimmalla veljelläni on 
roindupäivü.6 huomenna syntymäpäivä.
 
Adjektiivien lühüt ja lämmin superlatiivi muodostuu poikkeavasti:
lühüt (lühüö-, lühüt-) – lühe-vin, lühe-vimä-n, lühe-vimi-ä
lämmin (lämmä-, lämbä-) – lämbe-vin, lämbe-vimä-n, lämbe-vimi-ä.

Poikkeuksellinen on myös hüvä-sanan vertailu: hüvä – parembi – pa-
ras. 

Toisinaan superlatiivi voidaan muodostaa kahden sanan avulla:
a) kaikkii + komparatiivi: kaikkii pitkembi ’pisin’, ’muita pitempi’, kaik-

kii korgiembi ’korkein’, ’muita korkeampi’, kaikkii huogehembi ’hal-
vin’, ’muita halvempi’

b) kaikis + superlatiivi: kaikis suurin ’kaikkein suurin’, kaikis kaunehin 
’kaikkein kaunein’, kaikis näbevin ’kaikkein näppärin’.

6  Superlatiivin asemesta käytetään erityisesti puhekielessä komparatiivia, esim. 
Tämä on minun vahnembi velli tarkoittaa, että veli on vanhin (veljeksistä).

Numeraalit

Numeraaleilla eli lukusanoilla ilmaistaan lukumäärää ja järjestystä. Lu-
kumäärää ilmaisevat perusluvut (äijügo? ’kuinka monta’, ’paljonko’), 
järjestystä järjestysluvut (äijäsgo? ’monesko’). Jaottomien substantiivi-
en, esim. vezi ’vesi’, rohkevus ’rohkeus’, nuorižo ’nuoriso’, rahvas ’väki’, 
’ihmiset’, kanssa ei käytetä numeraaleja.

Luokas on kümmene opastujua. Luokassa on kymmenen opiskelijaa.
Kenbo on kümmenes? Kuka on kymmenes? 
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Perusluvut: Järjestysluvut:
0 nol’a
1 üksi enzimäine/ezmäine
2 kaksi toine
3 kolme kolmas
4 nelli nelläs
5 viizi viijes
6 kuuzi kuvves
7 seiččie seiččemes
8 kaheksa kaheksas
9 üheksä üheksäs
10 kümmene kümmenes
11 üksitostu ühtestostu
12 kaksitostu kahtestostu
13 kolmetostu kolmastostu
14 nellitostu nellästostu
15 viizitostu viijestostu
16 kuuzitostu kuvvestostu
17 seiččietostu seiččemestostu
18 kaheksatostu kaheksastostu
19 üheksätostu üheksästostu
20 kaksikümmen kahteskümmenes
21 kaksikümmen üksi kahteskümmenes enzimäine
30 kolmekümmen kolmaskümmenes
40 nellikümmen nelläskümmenes
50 viizikümmen viijeskümmenes
60 kuuzikümmen kuvveskümmenes
70 seiččiekümmen seiččemeskümmenes
80 kaheksakümmen kaheksaskümmenes
90 üheksäkümmen üheksäskümmenes
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Perusluvut
Perusluvut kongruoivat pääsanansa mukaan yksikössä ja monikossa. 
Osa niistä on yksivartaloisia, esim. kolme (kolme-), nelli (nellä-), ka-
heksa (kaheksa-), sada (sua-, sada-), osa kaksivartaloisia, esim. seiččie 
(seiččeme-, seičen-), kümmene (kümmene-, kümmen-). Yksiosaisia pe-
ruslukuja ovat 1–10, 100, 1000 ja 1 000 000.

Peruslukujen 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10 taivutus eräissä sijamuodoissa:

Nom. üksi kolme nelli viizi seiččie kaheksa kümmene
Gen. ühten kolmen nellän viijen seiččemen kaheksan kümmenen
Partit. ühtü kolmie nelliä viittü seičendü kaheksua kümmendü
Illat. ühteh kolmeh nelläh viideh seiččemeh kaheksah kümmeneh
Adess. ühtel kolmel nelläl viijel seiččemel kaheksal kümmenel

Muista: Lukusana kaksi taipuu kuten üksi, kuuzi kuten viizi, üheksä 
kuten kaheksa.

Peruslukujen 100, 1000, 1 000 000 taivutus:
Nom. sada tuhat miljon
Gen. suan tuhanden miljonan
Partit. sadua tuhattu miljonua
Illat. sadah tuhandeh miljonah
Adess. sual tuhandel miljonal

100 sada suas
200 kaksisadua kahtessuas
1000 tuhat tuhandes
2000 kaksituhattu kahtestuhandes
100 000 sadatuhattu suastuhandes
1 000 000 miljon miljonas
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Yhdyslukusanoja ovat kymmentä suuremmat numeraalit. Ne koos-
tuvat kahdesta tai useammasta osasta, esim. 11–19, 20–90, 200–900, 
2000–10 000.

Yhdyslukusanojen ensimmäisenä osana on perusluku ja toisena
a) -tostu: üksitostu, kaksitostu, kolmetostu, nellitostu, üheksätostu
b) -kümmen: kaksikümmen, kolmekümmen, nellikümmen, 

seiččiekümmen
c) -sadua: kaksisadua, kolmesadua, nellisadua, viizisadua, 

seiččiesadua
d) -tuhattu: kaksituhattu, kolmetuhattu, seiččietuhattu, kümmenetu-

hattu
e) -miljonua/miljardua: kaksimiljonua/miljardua, viizimiljonua, 

seiččiemiljonua.

Yhdyslukusanojen molemmat osat (paitsi -tostu) taipuvat sijoissa. 
Muista: Elatiivissa ja ablatiivissa ei käytetä -späi, -lpäi -muotoja.

Turistat ajeltih onnuako kahtestostu Turistit kävivät varmaan kah-
muas. dessatoista maassa.
Häi osti taloin sualviijelkümmenel Hän osti talon sadallaviidellä-
tuhandel jeurol. kymmenellä tuhannella eurolla.

Yhdyslukusanojen 11, 30, 600 taivutus:

Nom. üksitostu kolmekümmen kuuzisadua
Gen. ühtentostu kolmenkümmenen kuvvensuan
Partit. ühtütostu kolmiekümmendü kuuttusadua
Illat. ühtehtostu kolmehkümmeneh kuudehsadah
Adess. ühteltostu kolmelkümmenel kuvvelsual
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Järjestysluvut
Järjestysluvut ovat adjektiivien kaltaisia ja kongruoivat pääsanansa mu-
kaan luvussa ja sijoissa. Järjestysluvut ovat kaksivartaloisia:

enzimäine (enzimäze-, enzimäs-)
toine (toize-, tos-)
kolmas (kolmande-, kolmat-)
nelläs (nellände-, nellät-)
viijes (viijende-, viijet-)
kuvves (kuvvende-, kuvvet-)
seiččemes (seiččemende-, seiččemet-)
kaheksas (kaheksande-, kaheksat-)
üheksäs (üheksände-, üheksät-)
kümmenes (kümmenende-, kümmenet-)
suas (suande-, suat-)
tuhandes (tuhandende-, tuhandet-)

Meijän bunukku jo lähtöü toi- Meidän lapsenlapsemme lähtee jo
zeh kluassah. toiselle luokalle.
Olen Piiteris jo kolmattu ker- Olen Pietarissa jo kolmatta ker-
dua. taa.
Seičemendes kluasas meil Seitsemänneltä luokalta alkaen mei-
pidäü opastuo ruočin kieleh. dän on opiskeltava ruotsin kieltä.

Moniosaisissa järjestysluvuissa ensimmäisenä osana on järjestysluku, 
toisena osana
a) -tostu: ühtestostu, kahtestostu, kolmastostu, nellästostu, üheksästostu
b) -kümmenes: kahteskümmenes, kolmaskümmenes, seiččemesküm-

menes
c) -suas: kahtessuas, viijessuas, kuvvessuas, üheksässuas
d) -tuhandes: kahtestuhandes, kolmastuhandes, kümmenestuhandes.



61

Taivutettaessa moniosaisia järjestyslukuja molemmat osat taipuvat:
kolmandenkümmenenden, viijettükümmenettü, kuvvendessuandes 
Muista: Jälkimmäisenä osana oleva -tostu ei taivu: kahtendestostu, vii-
jettütostu.

Murtoluvut
Murtolukuja muodostetaan kahdella tavalla:

1) suffiksilla -ndes: kolmandes (1/3), viijendes (1/5), kümmenendes 
(1/10). Usein nämä luvut esiintyvät genetiivissä olevan substantii-
vin yhteydessä:

 Vuvven enzimäine nelländes Vuoden ensimmäinen nel-
 jo meni. jännes kului jo.
 Pellon kolmandes on kartohkal. Kolmannes/kolmasosa pellosta
  on perunalla.

Muista: 1/2 on kuten suomessakin puoli: 
Vuotin händü puolen čuassuu. Odotin häntä puoli tuntia.
Onnuako ni puoldu päiviä häi ei Hän ei kai ollut puolta päivää- 
ruadanuh. kään työssä.

2) yhdistämällä sanojen vuitti ’osa’ ja puoli kanssa: 
 kolmasvuitti (1/3), kümmenesvuitti (1/10), puolitostu (1½). 
 Etenkin sanaa vuitti käytetään usein elatiivissa olevan substantiivin 

yhteydessä ja sanaa puoli ajanilmauksissa:

 Kolmasvuitti ruavos meni tüh- Kolmasosa työstä oli turhaa.
 jäh.
 Kümmenesvuitti rahvahas voi- Kymmenesosa ihmisistä sairas-
 matui. tui.
 Aigua on jo puolikolmattu. Kello on jo puoli kolme.
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Numeraalien käytöstä
1) Substantiivilausekkeen osana lukusanalla ilmaistaan määrää, ikää 

tms. Ykköstä suuremman lukusanan jälkeen substantiivi on yksikön 
partitiivissa:

 Keräin kaheksa litrua mus- Poimin kahdeksan litraa mus-
 t’oidu. tikkaa.
 Gost’ua tuli kümmene hengie. Vieraita tuli kymmenen henkeä.
 Häi sadoi kerdoi on ajelluh Hän on matkustanut Karjalaan 
 Karjalah. satoja kertoja.

Likimääräistä lukumäärää ilmaistaessa pääsanan ja lukusanan paikka 
vaihtuu, esim.
Mužikal on igiä 79 vuottu. Mies on 79 vuotta vanha.
Hänel on vuottu 80. Hän on noin 80-vuotias.

 2) Vuosilukua ilmaistaan essiivirakenteella vuvvennu ja nominatiivis-
sa olevalla perusluvulla: 

 Häi on roinnuh vuvvennu 1946 Hän on syntynyt vuonna 1946.
 (tuhat üheksäsadua nelliküm-
 men kuuzi).

3) Ilmauksissa, joissa on päivä, kuukausi ja vuosi, järjestysluku on 
nominatiivissa tai essiivissä, esim. 

 Minä olen syntynyt 2.6.1990:
 Minä olen roinnuh toine päivü kezäkuudu tuhat üheksäsadua ühek-

säkümmen.
 Minä olen roinnuh toizennu päivännü kezäkuudu tuhat üheksä-

sadua üheksäkümmen.

4) Kellonajat ilmaistaan vastaamalla kysymykseen Äijügo on aigua? 
Paljonko kello on?

 Aigua on tazah nelli. Aigua on nelli čuassuu. Kello on 16.00.
 Aigua on viittütostu (minuuttua) vajai nelli. Kello on 15.45.
 Aigua on viizitostu minuuttua nellättü. Kello on 15.15.
 Aigua on puolinelli (puolinellättü). Kello on 15.30.
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Mil aigua tulet tänäpäi kodih? Mihin aikaan tulet kotiin tänään?
Tulen müöhä, toinah kuvvele. Tulen myöhään, ehkä kuuden maissa.
Näimmökseh puoliseiččie! Nähdään puoli seitsemältä!

5) Peruslaskutavat matematiikassa ilmaistaan seuraavasti:
 Üksi ližätä üksi roih kaksi. Yksi plus yksi on (yhtä kuin) kaksi. 
 Kaheksa vähendiä viizi Kahdeksan miinus viisi on
 roih kolme. kolme.
 Kuuzi kerrata kaksi roih Kuusi kertaa kaksi on kaksi-
 kaksitostu. toista.
 Kümmene jagua viizi roih Kymmenen jaettuna viidellä on
 kaksi. kaksi.

Pronominit

Pronomineja eli asemosanoja käytetään muiden nominien asemesta. 
Muutamat pronominit toimivat substantiivien tapaan itsenäisinä:
Tämä on suuri linnu. Tämä on suuri kaupunki.
Kačos nečidä! Katsos tuota!

Jotkut pronominit toimivat kuten adjektiivit, eli ne kongruoivat pää-
sanansa mukaan:
Täs linnas on hüvä eliä. Tässä kaupungissa on hyvä asua.
Kačos nečidä huliguanua! Katsos tuota häirikköä!

Pronominit taipuvat nominien tavoin luvussa ja sijoissa. Sanaa tai sa-
naryhmää, johon pronomini viittaa, sanotaan korrelaatiksi.

Persoonapronominit
Persoonapronominit  minä, sinä, häi, müö, tüö, hüö  viittaavat henki-
löön, ts. niitä käytetään vain ihmisistä.
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Persoonapronominien taivutusvartalot ovat
minä (minu-), sinä (sinu-), häi (häne-, hän-), müö (meijä-, mei-), tüö 
(teijä-, tei-), hüö (heijä-, hei-). Vartaloita meijä-, teijä-, heijä- käy-
tetään genetiivissä, akkusatiivissa, essiivissä ja komitatiivissa. Kaikissa 
muissa sijoissa käytetään vartaloita mei-, tei-, hei-.

Nominatiivissa oleva persoonapronomini esiintyy pääasiassa lauseen 
subjektina. Muissa sijoissa persoonapronominit taipuvat nominien ta-
voin sijamuodoissa ja esiintyvät eri tehtävissä.

Müö opastummo karjalan kieldü. Me opiskelemme karjalan kieltä. 
Suvaičetgo sinä händü? Rakastatko sinä häntä?
Tahtozin lähtie teijänke. Tahtoisin lähteä teidän kanssanne.
Hüö nähtih teidü laukas. He näkivät teidät kaupassa.
Minuttah jo maltatto ruadua. Te osaatte jo tehdä työtä ilman
 minua(kin).
Tüöndigo häi sinule viestin? Lähettikö hän sinulle viestin?

Persoonapronominien taivutus eräissä sijamuodoissa:

Nom. minä sinä häi müö tüö hüö
Gen. minun sinun hänen meijän teijän heijän
Partit. minuu sinuu händü meidü teidü heidü
Ess. minunnu sinunnu hänennü meijännü teijännü heijännü
Iness. minus sinus hänes meis teis heis
Illat. minuh sinuh häneh meih teih heih
Adess. minul sinul hänel meil teil heil
Abess. minuttah sinuttah hänettäh meittäh teittäh heittäh

Demonstratiivipronominit
Demonstratiivipronominit eli osoittavat pronominit ovat yksikössä

tämä ’tämä’, se/neče ’se’, ’tuo’, tai ’tuo’, nengoine/moine ’sellainen’, 
’tuollainen’, tämmöine ’tällainen’, semmoine ’sellainen’
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ja monikossa
nämmä ’nämä’, net/nenne ’ne’, ’nuo’, nuat ’nuo’, nengozet/nengomat/
moizet ’sellaiset’, ’tuollaiset’, tämmözet ’tällaiset’, semmozet ’sellaiset’

Tämä säveldäi on ülen kuulužu. Tämä säveltäjä on hyvin kuuluisa.
Kirjuta nämmä sanat monikkoh. Kirjoita nämä sanat monikkoon.
Niilöis kirjois on äijü kuvastu. Niissä kirjoissa on paljon kuvia.
Tuadu mužikkua en tunne. En tunne tuota miestä.
Nuat turistat ollah suomelazet. Nuo turistit ovat suomalaisia.
Moizet ollah dielot. Niin ovat asiat.
Nengozis sovis kävelläh vaigu Tuollaisia vaatteita käyttävät vain
nuoret. nuoret.

Demonstratiivipronominien taivutus eräissä sijamuodoissa yksikössä

Nom. tämä se neče tai nengoine moine
Gen. tämän sen nečen tuan nengozen/nengoman moizen
Partit. tädä sidä nečidä tuadu nengostu/nengomua mostu
Iness. täs sit nečis tuas nengozes/nengomas moizes
Illat. täh sih neččih tuah nengozeh/nengomah moizeh
Adess. täl sil nečil tual nengozel/nengomal moizel

ja monikossa

Nom. nämmä net nenne nuat nengozet/nengomat moizet
Gen. nämmien niilöin nennien nualoin nengozien/nengomien moizien
Partit. nämmii niilöi nennii nualoi nengozii/nengomii moizii
Iness. nämmis niilöis nennis nualois nengozis/nengomis moizis
Illat. nämmih niilöih nennih nualoih nengozih/nengomih moizih
Adess. nämmil niilöil nennil nualoil nengozil/nengomil moizil

Demonstratiivipronominit tämmöine/tämmözet, semmoine/semmozet 
taipuvat samoin kuin moine/moizet.
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Interrogatiivipronominit
Interrogatiivipronominit eli kysyvät pronominit ovat yksikössä

ken? ’kuka’ mi? ’mikä’ kudai? ’kumpi’, ’mikä’ mittuine? ’millainen’

ja monikossa
ket? ’ketkä’, mit? ’mitkä’, kuduat/kudamat? ’kummat’, ’mitkä’, 
 mittuzet/mittumat? ’millaiset’

Ket lähtietäh linnah? Ketkä lähtevät kaupunkiin?
Kudamas talois häi eläü? Kummassa talossa hän asuu?
Midä sinä sanoit? Mitä sinä sanoit?
Mittuine ristikanzu sinul on Millainen ihminen sinua 
mieldü müö? miellyttää?

Interrogatiivipronominien taivutus eräissä sijamuodoissa yksikössä

Nom. ken mi kudai mittuine
Gen. kenen min kuduan/kudaman mittuzen/mittuman
Partit. kedä midä kuduadu/kudamua mittustu/mittumua
Iness. kenes mis kuduas/kudamas mittuzes/mittumas
Illat. keneh mih kuduah/kudamah mittuzeh/mittumah
Adess. kenel/kel mil kudual/kudamal mittuzel/mittumal

ja monikossa

Nom. kuduat/kudamat mittuzet/mittumat
Gen. kudamien mittuzien/mittumien
Partit. kudamii mittuzii/mittumii
Iness. kudamis mittuzis/mittumis
Illat. kudamih mittuzih/mittumih
Adess. kudamil mittuzil/mittumil
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Pronominit ket? mit? esiintyvät vain monikon nominatiivissa. Muissa 
sijamuodoissa käytetään pronomineja kudamat? mittuzet/mittumat?

Kudamat turistat täs joukos Ketkä turistit tässä ryhmässä
ollah ruoččilazet? ovat ruotsalaisia?
Mittuzii/Mittumii kirjoi suvaičet  Mitä kirjoja luet mielelläsi?
lugie?

Relatiivipronominit
Relatiivipronominit ovat samat kuin edellä esitellyt interrogatiivipro-
nominit eli yksikössä ken, mi, kudai, mittuine ja monikossa ket, mit, 
kuduat/kudamat, mittuzet/mittumat mutta ilman kysyvää merkitys-
tä. Myös taivutus on sama. Relatiivipronomini aloittaa relatiivisivulau-
seen ja viittaa sitä edeltävään sanaan tai sanayhtymään eli korrelaattiin: 

Tiijätgo ristikanzua, ken hüvin Tiedätkö ihmistä, joka osaa
maltau  paista karjalakse? puhua  hyvin karjalaa?
Ostin uvvet suappuat, mittumii Ostin uudet saappaat, jollaisia
nügöi pietäh nuoret. nuoret pitävät nykyisin.
Pidäü kaččuo se fil’mu, kudamas Pitää katsoa se elokuva, josta kaik-
kaikin nügöi paistah. ki nyt puhuvat.

Relatiivipronomini voi viitata myös koko edellisen virkkeen sisältöön:

Egläi tulimmo müöhä kodih, mi Eilen tulimme myöhään kotiin,
ei mielütännüh muamua. mistä äiti ei pitänyt.

Indefiniittipronominit
Indefiniittipronominit eli epämääräiset pronominit viittaavat henki-
löihin tai esineisiin, joista ei tiedetä mitään tarkempaa. Niitä ovat:
1) liitteiden -gi, ja -tah tai liitesanojen tahto tai lienne avulla
interrogatiivipronomineista muodostettavat; taivutus on sama kuin
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interrogatiivipronomineilla, kun taas liitteet ja liitesanat eivät taivu:

Briha flirtuiččou konzu kenengi kel. Nuorimies flirttailee milloin
 kenenkin kanssa.
Johtai mintah ruavon ainos meile Pomo keksii meille aina jonkin 
löüdäü. työn.
En musta, kudamahlienne korma- En muista, mihinkähän taskuun
nih panin očkat. panin silmälasit.
Anna minule midätahto lugietta- Anna minulle jotakin luettavaa!
vakse!

2) etuliitteen kuda- avulla interrogatiivipronomineista muodostetta-
vat kudaken, kudaket, kudamidä; näin muodostetut pronominit 
eivät taivu:

 Hüö kudamidä opitellah ruadua. He kokeilevat tehdä jotakin.
 Toinah vie kudaken tulou. Ehkäpä vielä joku tulee.

3) pronominit eräs ’muutama’, ’joku’, erähät ’muutamat’, ’jotkut’. Nii-
den taivutusvartalot ovat eräs (erähä-, partitiivissa eräs-), erähät 
(erähi-).

 Erähii heis olen kustah nähnüh. Joitakin heistä olen jossain nähnyt.
 Vie häi erähän päivän soittau. Vielä hän soittaa jonakin päivänä.

Kieltopronominit
Kieltopronominit muodostuvat interrogatiivipronomineista, joihin 
lisätään ni- etuliite. Ne ovat yksikössä

niken ’ei kukaan’, nimi ’ei mikään’, nikudai ’ei kumpikaan’, 
 nimittuine ’ei minkäänlainen’

ja monikossa
niket ’eivät ketkään’, nimit ’eivät mitkään’, nikudamat ’eivät 
kumpikaan’, nimittuzet/nimittumat ’eivät minkäänlaiset’
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Kieltopronominit taipuvat kuten interrogatiivipronominit. Lauseessa 
on lisäksi kieltoverbi en, et, ei, emmo, etto, ei.7

Sie en löüdännüh nimidä. En löytänyt mitään sieltä.
Ethäi pagize nikelle täs dielos? Ethän puhu kellekään tästä asiasta?
Tänäpäi nuorižo nimittumii Nykyään nuoriso ei lue minkään-
kirjoi ei luve. laisia kirjoja.
Häi ei suvaiče nikudamua meis. Hän ei pidä meistä kummastakaan.

Definiittiset pronominit
Definiittiset eli määräiset pronominit (suomessa indefiniittipronomi-
neja) viittaavat jonkin tietyn esineen tai asian määrään.

Ne ovat yksikössä
kai ’kaikki’,  joga, jogahine ’joka’, ’jokainen’, toine ’toinen’ 

ja monikossa
kaikin ’kaikki’, jogahizet ’jokaiset/kaikki’, toizet ’toiset’, ’muut’, 
mollei/mollembat ’molemmat’

Joga koiru on persounu. Jokainen koira on persoona.
Kaikin jo mendih kodih. Kaikki menivät jo kotiin.
Hüö mollei/mollembat mal- He molemmat osaavat laulaa.
tetah pajattua.
Elämmö nügöi toizes kois. Asumme nykyisin toisessa talossa.
Pidäü eliä sovus kaikkienke. Pitää elää sovussa kaikkien kanssa.
Suvaičen mollembii tüttölöi. Pidän molemmista tytöistä.

7 Mahdollinen on myös rakenne, jossa on kieltoverbi, mutta pronominissa ei 
ole ni-etuliitettä:
Et mil avvuta. Et voi mitenkään auttaa.
Ei ole kel küzüö. Ei ole ketään keneltä kysyä.
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Definiittisten pronominien taivutus muutamassa sijamuodossa

yks. mon. yks. yks. mon.
Nom. kai kaikin jogahine toine mollembat
Gen. kaiken kaikkien jogahizen toizen mollembien
Partit. kaikkie kaikkii jogahistu tostu mollembii
Iness. kaikes kaikis jogahizes toizes mollembis
Illat. kaikkeh kaikkih jogahizeh toizeh mollembih
Adess. kaikel kaikil jogahizel toizel mollembil

Muista: Pronominit joga ja mollei eivät taivu.

Refleksiivipronomini
Refleksiivipronomini iče ’itse’ viittaa lauseen subjektiin, joka voi olla 
yksikössä tai monikossa.

Kenbo iččiedäh muga kehuu? Kukas se itseään niin kehuu?
Vigua omas ičes on vaigei nähtä. Itsessään on vaikea nähdä vikaa.
Häi pidäü ičen hüväs kunnos. Hän pitää itsensä hyvässä kunnossa.

Sitä käytetään myös korostavassa merkityksessä:
Minä iče tiijän, kui ruadua. Minä itse tiedän, miten menetellä.

Refleksiivipronominin iče taivutus eräissä sijamuodoissa:

Nom. iče
Gen. ičen
Partit. iččie
Iness. ičes
Illat. iččeh
Adess. ičel
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Resiprookkipronominit
Resiprookkipronominilla ilmaistaan vastavuoroisuutta tai kahden 
henkilön välistä toimintaa. Se muodostuu kahdesta erillisestä sanasta. 
Ensimmäinen osa toine ei taivu; toisena oleva sana toizen jne. taipuu 
sijoissa (nominatiivia ja instruktiivia ei käytetä).

Müö suvaičemmo toine tostu. Pidämme toisistamme.
Hüö soitellah toine toizele. He soittelevat toisilleen.
Meil on äijü ühtehistü toine Meillä on paljon yhteistä keskenämme.
toizenke.

Resiprookkipronominin taivutus kaikissa sijamuodoissa 

yksikkö monikko
Gen. toine toizen toine toizien
Akkus. toine toizen toine toizien
Partit. toine tostu toine toizii
Ess. toine toizennu toine toizinnu
Transl. toine toizekse toine toizikse
Iness. toine toizes toine toizis
Elat. toine toizes(päi) toine toizis(päi)
Illat. toine toizeh toine toizih
Adess. toine toizel toine toizil
Ablat. toine toizel(päi) toine toizil(päi)
Allat. toine toizele toine toizile
Abess. toine toizettah toine toizittah
Komit. toine toizenke toine toizienke
Prolat. toine toizeči toine toiziči
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Verbit

Verbit eli teonsanat ilmaisevat tekemistä, tapahtumista ja olemista. 
Jos verbeillä on tekemisen kohde eli objekti, niitä sanotaan transitii-
viverbeiksi (minä suvaičen sinuu ’rakastan sinua’, nostimmo uvven koin 
’rakensimme uuden talon’). Intransitiiviverbeillä taas ei ole objektia 
(kenbo tuli? ’kuka tuli?’ izändü jo maguau’ isäntä nukkuu jo’). Verbejä 
taivutetaan persoona- eli finiittimuodoissa ja nominaalimuodoissa. 
Finiittimuodoilla voidaan ilmaista tekemisen aika (aikamuoto eli tem-
pus), suhtautuminen tekemiseen (modus) ja tekijä (persoonamuoto). 
Nominaalimuotoja ovat infinitiivit ja partisiipit.

Pääluokat: aktiivi ja passiivi
Verbien pääluokista aktiivi ilmoittaa tekijän tarkasti. Verbi noudattaa 
persoonataivutusta, esim. minä kačon ’minä katson’, sinä luvit ’sinä luit’, 
häi on tulluh ’hän on tullut’, müö olimmo ottanuh ’me olimme otta-
neet’, tüö ostazitto ’te ostaisitte’, (hüö) mendähes ’(he) menkööt’. Per-
soonapronominin lisäksi tekijänä voi olla mikä tahansa yksikössä tai 
monikossa oleva sana.

Tuatto suvaiččou jalgumiäččüü. Isä pitää jalkapallosta.
Koiru da kaži eletäh sulavas sovus. Koira ja kissa elävät sulassa 
 sovussa.
Kajoit čiihotah. Lokit kirkuvat.
Vuvvet mennäh terväh. Vuodet kuluvat nopeasti.

Passiivissa tekijä on tuntematon. Livvin passiivi on muodoltaan sa-
manlainen kuin aktiivilauseen monikon 3. persoona – mutta ilman 
tekijää:

Heijän muuzikkua puaksuh kuun- Heidän musiikkiaan kuunnellaan 
nellah. paljon.
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Vrt.
Nuoret puaksuh kuunnellah Nuoret kuuntelevat usein heidän
heijän muuzikkua. musiikkiaan.

Passiivissa voidaan käyttää kaikkia muita paitsi nk. yksipersoonaisia 
verbejä, joita käytetään vain yksikön 3. persoonassa (ks. tarkemmin lu-
vussa Yksipersoonaiset verbit).

Verbien taivutusvartalot
Verbin sanakirjamuodosta eli infinitiivistä ei suoraan pääse muodos-
tamaan esim. persoonamuotoja, vaan ne liitetään nk. verbin taivutus-
vartaloon.

Verbin vartalo on sanan osa, johon liittyy persoona-, luku-, aika- tai 
tapatunnus:

kanna-n ’kannan’, kanda-u ’(hän) kantaa’, kanno-i-n ’kannoin’, kan-
da-zi-n ’kantaisin’, kanda-ne-n ’kantanen’, kanda-kkua ’kantakaa’

Verbeillä on nominien tapaan vokaali- tai konsonanttivartalo; verbit 
ovat samoin joko yksi- tai kaksivartaloisia.

Yksivartaloisilla verbeillä on vain vokaalivartalo, joka on joko heikko 
(kanna-) tai vahva (kanda-); jälkimmäistä käytetään aina yksikön 3. 
persoonassa (kanda-u).
Kaksivartaloisilla verbeillä on sekä vokaali- että konsonanttivarta-
lo. Vokaalivartaloon liitetään esim. persoonapäätteet: juosta: juokse-n, 
juokse-t, juokso-u, juokse-mmo, juokse-tto. (Huom. vartalovokaalien 
vaihtelu o ~ e). Konsonanttivartaloa tarvitaan eräissä imperatiivi-, 
partisiippi- ja infinitiivimuodoissa: juos-kah ’juoskoon’, juos-tu ’juos-
tu’, juos-tes ’juostessa’.

Yksivartaloiset verbit

Yksivartaloisten verbien vokaalivartalot loppuvat vokaaleihin -a, -ä, 
-u, -ü, -o, -e, -i  ja diftongeihin -ua, -iä, -uo, -üö, -ai, -oi, -ui. Verbit 
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ovat ryhmiteltävissä myös sen mukaisesti, mihin vokaaliyhdistelmiin 
niiden infinitiivit loppuvat.

1) -a-vartalo (infinitiivi -ua-loppuinen):
 andua ’antaa’ (anna-, anda-): anna-n, anna-t, anda-u, anna-mmo, 

anna-tto
 soudua ’soutaa’ (sovva-, souda-): sovva-n, sovva-t, souda-u, 
 sovva-mmo, sovva-tto
 auttua ’auttaa’ (auta-, autta-): auta-n, auta-t, autta-u, auta-mmo, 

auta-tto
Monikon 3. persoonan vartalo poikkeaa muista persoonamuodoista. 
Se on -eta-loppuinen: anneta-h, sovveta-h, auteta-h.

2) -ä-vartalo (inf. -iä-loppuinen):
 kieldiä ’kieltää’ (kiellä-, kieldä-): kiellä-n, kiellä-t, kieldä-ü, 
 kiellä-mmö, kiellä-ttö
 piirdiä ’piirtää’ (piirrä-, piirdä-): piirrä-n, piirrä-t, piirdä-ü, 
 piirrä-mmö, piirrä-ttö
 peittiä ’salata’ (peitä-, peittä-): peitä-n, peitä-t, peittä-ü, peitä-mmö, 

peitä-ttö
Monikon 3. persoonan vartalo on -etä-loppuinen: kielletä-h, piirretä-h, 
peitetä-h.

 3) -u tai -o-vartalo (inf. -uo-loppuinen):
a) -u-vartalo
 laihtuo ’laihtua’ (laihtu-): laihtu-n, laihtu-t, laihtu-u, laihtu-mmo, 

laihtu-tto
 kuččuo ’kutsua’ (kuču-, kučču-): kuču-n, kuču-t, kučču-u, kuču-mmo, 

kuču-tto
 suuttuo ’suuttua’ (suutu-, suuttu-): suutu-n, suutu-t, suuttu-u, 
 suutu-mmo, suutu-tto
Monikon 3. persoonan vartalo on -uta-loppuinen: laihtuta-h, kučuta-h, 
suututa-h.

b) -o-vartalo
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 sanuo ’sanoa’ (sano-): sano-n, sano-t, sano-u, sano-mmo, sano-tto
 rikkuo ’rikkoa’ (riko-, rikko-): riko-n, riko-t, rikko-u, riko-mmo, riko-tto
 kaččuo ’katsoa’ (kačo-, kaččo-): kačo-n, kačo-t, kaččo-u, kačo-mmo, 

kačo-tto
Monikon 3. persoonan vartalo on -ota-loppuinen: sanota-h, rikota-h, 
kačota-h.

4) -ü-vartalo (inf. -üö-loppuinen):
 nägüö ’näkyä’ (nävü-, nägü-): nävü-n, nävü-t, nägü-ü, nävü-mmö, 

nävü-ttö
 piädüö ’päätyä’ (piävü-, piädü-): piävü-n, piävü-t, piädü-ü, 
 piävü-mmö, piävü-ttö 
 peittüö ’piiloutua’ (peitü-, peittü-): peitü-n, peitü-t, peittü-ü, 
 peitü-mmö, peitü-ttö
Monikon 3. persoonan vartalo on -ütä-loppuinen: nävütä-h, piävütä-h, 
peitütä-h.

5) -i- tai -e-vartalo (inf. -ie-loppuinen):
a) -i-vartalo
 luadie ’laatia’ (luaji-, luadi-): luaji-n, luaji-t, luadi-u, luaji-mmo, 

luaji-tto
 moittie ’moittia’ (moiti-, moitti-): moiti-n, moiti-t, moitti-u, 
 moiti-mmo, moiti-tto
 eččie ’etsiä’ (eči-, ečči-): eči-n, eči-t, ečči-ü, eči-mmö, eči-ttö
Monikon 3. persoonan vartalo on -ita-, -itä-loppuinen: luajita-h, 
moitita-h, ečitä-h.

b) -e-vartalo
 laskie ’laskea’ (laske-): laske-n, laske-t, lasko-u, laske-mmo, laske-tto 

(e ~ o)
 lugie ’lukea’ (luve-, luge-): luve-n, luve-t, lugo-u, luve-mmo, luve-tto 

(e ~ o)
 itkie ’itkeä’ (itke-): itke-n, itke-t, itkö-ü, itke-mmö, itke-ttö (e ~ ö)
Monikon 3. persoonan vartalo on -ieta-, -ietä-loppuinen: laskieta-h, 
lugieta-h, itkietä-h. 
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Lisäksi e-vartaloisia ovat monitavuiset -ja-, -jä-loppuiset verbit:
vardoija ’vartioida’ (vardoiče-, vardoičče-): vardoiče-n, vardoiččo-u (e ~ o)
haravoija ’haravoida’ (haravoiče-, haravoičče-): haravoiče-n, haravoiččo-u 
(e ~ o)
ižändöijä ’isännöidä’ (ižändöiče-, ižändöičče-): ižändöiče-n, ižändöiččö-ü 
(e ~ ö)
Monikon 3. persoonan vartalo on -ja-, -jä-loppuinen: vardoija-h, ha-
ravoija-h, ižändöijä-h.

6) Diftongivartalo -ua-, -iä-, -uo-, -üö-, -oi-, -ui-, -ai- (inf. kaksita-
vuinen -ja-, -jä-, -ha-, -hä-, -va-, -vä-loppuinen):

 suaja/suaha ’saada’ (sua-): sua-n, sua-t, sua-u, sua-mmo, sua-tto
 jiäjä/jiähä ’jäädä’ ( jiä-): jiä-n, jiä-t, jiä-ü, jiä-mmö, jiä-ttö
 juvva ’juoda’ ( juo-): juo-n, juo-t, juo-u, juo-mmo, juo-tto
 süvvä ’syödä’ (süö-): süö-n, süö-t, süö-ü, süö-mmö, süö-ttö
 voija ’voida’ (voi-): voi-n, voi-t, voi, voi-mmo, voi-tto
 puija ’puida’ (pui-): pui-n, pui-t, pui, pui-mmo, pui-tto
 naija ’mennä naimisiin’ (nai-): nai-n, nai-t, nai, nai-mmo, nai-tto
Monikon 3. persoonan pääte -h liittyy sanakirjamuotoon (perus-
muotoon): suaja-h/suaha-h, jiäjä-h/jiähä-h, juvva-h, süvvä-h, voija-h,     
puija-h, naija-h.
Muista: Verbien voija, puija, naija yksikön 3. persoonassa ei ole taivu-
tuspäätettä.

Kaksivartaloiset verbit

Kaksivartaloisilla verbeillä on sekä vokaali että konsonanttivartalo. 
Vokaalivartalon lopussa on -ua, -iä, -uo, -ie, -e; konsonanttivartalon 
lopussa on -t, -s, -l, -n, -r, -h. Konsonanttivartaloa tarvitaan lähinnä 
muodostettaessa partisiippeja, esim. panna (pane-, pan-): pandu ’pan-
tu’, tai eräitä imperatiivimuotoja, esim. tulla (tule-, tul-): tulgah ’tul-
koon’.
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1) -ua-vartalo ja -t-vartalo (inf. -ata-loppuinen):
 vastata ’vastata’ (vastua-, vastat-): vastua-n, vastua-u; vastattu
 temmata ’temmata’ (tembua-, temmat-): tembua-n, tembua-u; 

temmat-tu

2) -iä-vartalo ja -t-vartalo (inf. -ätä-loppuinen): 
 hüpätä ’hypätä’ (hüppiä-, hüpät-): hüppiä-n, hüppiä-ü; hüpät-tü
 lükätä ’työntää’ (lükkiä-, lükät-): lükkiä-n, lükkiä-ü; lükät-tü

3) -uo-vartalo ja -t-vartalo (inf. -ota-, -uta-loppuinen):
 upota ’upota’ (uppuo-, upot-): uppuo-n, uppuo-u; upot-tu
 kavota ’kadota’ (kaduo-, kavot-): kaduo-n, kaduo-u; kavot-tu

4) -ie- tai -e-vartalo (inf. -eta-, -etä-, -ita-, -itä-loppuinen); molem-
milla -t-konsonanttivartalo):

a) -ie-vartalo
 ruveta ’ruveta’ (rubie-, ruvet-): rubie-n, rubie-u; ruvet-tu
 šuorita ’pukeutua’ (šuorie-, šuorit-): šuorie-n, šuorie-u; šuorit-tu
 kerritä ’ehtiä’ (kergie-, kerrit-): kergie-n, kergie-ü; kerrit-tü

b) -e-vartalo
 čometa ’kaunistua’ (čomene-, čomet-): čomene-n, čomeno-u; čomet-tu 

(e ~ o)
 lühetä ’lyhentyä’ (lühene-, lühet-): lühene-n, lühenö-ü; lühet-tü (e ~ ö)
 pakita ’pyytää’ (pakiče-, pakičče-, pakit-): pakiče-n, pakiččo-u; pakit-tu 

(e ~ o)

5) -e-vartalo ja -l-, -n-, -r-, -s-konsonanttivartalot (inf. -lla-, -llä-,          
-nna-, -nnä-, -rta-, -rtä-, -sta-, -stä-loppuinen):

 ommella ’ommella’ (ombele-, ommel-): ombele-n, ombelo-u; ommel-tu 
(e ~ o)

 panna ’panna’ (pane-, pan-): pane-n, pano -u; pan-du (e ~ o)
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 mennä ’mennä’ (mene-, men-): mene-n, menö-ü; men-dü (e ~ ö)
 purta ’purra’ (pure-, pur-): pure-n, puro-u; pur-tu (e ~ o)
 viertä ’käydä pitkälleen’ (viere-, vier-): viere-n, vierö-ü; vier-tü (e ~ ö)
 juosta ’juosta’ ( juokse-, juos-): juokse-n, juokso-u; juos-tu (e ~ o)
 pestä ’pestä’ (peze-, pes-): peze-n, pezö-ü; pes-tü (e ~ ö)

Erikseen on mainittava verbi nähtä ’nähdä’ (näi-, näge-, näh-): näi-n, 
nägö-ü; näh-tü (vokaalivaihtelu e ~ ö).
Muista: Kaikkien kaksivartaloisten verbien mon. 3. persoonan pääte 
-h liittyy sanakirjamuotoon: vastata-h, hüpätä-h, pakita-h, lühetä-h, 
panna-h, pestä-h, nähtä-h.

Persoona ja luku
Verbillä on kolme persoonamuotoa yksikössä ja kolme monikossa. 
Kullakin persoonalla on oma persoonapäätteensä, joten persoonapro-
nominia ei tarvitse erikseen merkitä tekijäksi. Poikkeuksen muodostaa 
monikon 3. persoona: siinä tekijä on merkittävä, jotta aktiivilause erot-
tuisi passiivirakenteesta (ks. luku Pääluokat: aktiivi ja passiivi).

Yksikkö Monikko
1. persoona -n -mmo, -mmö
2. persoona  -t -tto, -ttö
3. persoona  -u, - ü -h

Yksivartaloisten verbien persoonapäätteet liittyvät
a) yksikön ja monikon 1. ja 2. persoonassa heikkoon vokaalivarta-

loon:
 keittiä ’keittää’ (keitä-, keittä-): keitä-n, keitä-t, keitä-mmö, keitä-ttö
b) yksikön 3. persoonassa vahvaan vokaalivartaloon: keittä-ü
c) monikon 3. persoonassa vartalo on -ta-, -tä-, -ja-, -jä-, -va-, -vä-

loppuinen. Siihen liitetään persoonapääte -h: keitetä-h.
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Yksivartaloisten verbien ruadua ’tehdä työtä’ (rua-, ruada-), eččie ’etsiä’ 
(eči-, ečči-), löüdiä ’löytää’ (lövvä-, löüdä-), tuvva ’tuoda’ (tuo-) taivutus 
preesensissä:

Yksikkö

1. persoona rua-n eči-n lövvä-n tuo-n
2. persoona rua-t eči-t lövvä-t tuo-t
3. persoona ruada-u ečči-ü löüdä-ü tuo-u

Monikko

1. persoona rua-mmo eči-mmö lövvä-mmö tuo-mmo
2. persoona rua-tto eči-ttö lövvä-ttö tuo-tto
3. persoona ruata-h ečitä-h löütä-h/lövvetä-h tuvva-h

Kaksivartaloisten verbien persoonapäätteet liittyvät yksikössä ja mo-
nikossa vokaalivartaloon:
čakata ’torua’ (čakkua-, čakat-): čakkua-n, čakkua-t, čakkua-u, 
čakkua-mmo, čakkua-tto
kačella ’katsella’ (kaččele-, kačel-): kaččele-n, kaččele-t, kaččelo-u, 
kaččele-mmo, kaččele-tto.
Monikon 3. persoonan pääte -h liitetään sanakirjamuotoon: čakata-h, 
kačella-h.

Kaksivartaloisten verbien vastata ’vastata’ (vastua-, vastat-), läikätä 
’läikyttää’ (läikkiä-, läikät-), tulla ’tulla’ (tule-, tul-), mennä ’mennä’ 
(mene-, men-) taivutus preesensissä:

Yksikkö

1. persoona vastua-n läikkiä-n tule-n mene-n
2. persoona vastua-t läikkiä-t tule-t mene-t
3. persoona vastua-u läikkiä-ü tulo-u menö-ü
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Monikko

1. persoona vastua-mmo läikkiä-mmö tule-mmo mene-mmö
2. persoona vastua-tto läikkiä-ttö tule-tto mene-ttö
3. persoona vastata-h läikätä-h tulla-h mennä-h

Yksipersoonaiset verbit
Yksipersoonaisiksi sanotaan verbejä, joita käytetään vain yksikön 3. 
persoonassa. Lauseessa ei tällöin ole varsinaista subjektia. Merkityksen 
mukaan yksipersoonaiset verbit ilmaisevat

1) erilaisia luonnonilmiöitä:
 Sügüzül aijoi pimenöü. Syksyllä pimenee aikaisin.
 Tuuččuau. Pyryttää.
 Viego vihmuu? Vieläkö sataa?
 Üöl pakastih.  Yöllä pakasti.

2) ihmisen tuntemuksia:
 Juoksun jälles juotattau. Juoksun jälkeen janottaa.
 Avoi-voi, kui väzüttäü! Voi, miten väsyttää!
 Minuu oksenduttau. Minua oksettaa.
 Lastu varaittau olla üksin kois. Lasta pelottaa olla yksin kotona.
 Händü muga itkettäü. Häntä niin itkettää.
 Kivistäügo sinul piädü? Särkeekö päätäsi?

3) pakkoa, tarvetta, halua tms. seikkaa:
 Teil(e)8 pidäü kaččuo dielo tar- Teidän pitää katsoa asia tarkkaan.
 kah.

8 Verbin pidäü yhteyteen on livviin vakiintunut venäjän mallin mukaisesti al-
latiivi- rakenne: Sinul(e) pidäü süvvä. Sinun pitää syödä. – Huom. suomessa ge-
netiivi.
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 Pädöü tiä eliä! Kelpaa täällä elellä!
 Tämä fatieru maksau vuog- Tämä asunto kannattaa vuok-
 rata. rata.
 Himoittau kävvä sinne. Haluttaa käydä siellä.
 Tiä ei tarviče varata. Täällä ei tarvitse pelätä.

Näitä (kohdan 3) verbejä – paitsi himoittua-verbiä – voi käyttää myös 
monipersoonaisesti, ts. niin että subjekti on ilmaistu. Silloin niiden 
merkitys muuttuu:

Muamo pidäü lastu üskäs. Äiti pitää lasta sylissä.
Müö kannatammo omua kandi- Kannatamme omaa ehdokasta.
duattua.
Tarvičen uvven pal’ton. Tarvitsen uuden takin.

Verbin aikamuodot
Verbin aikamuodot eli tempukset ilmaisevat tekemisen ajankohdan. 
Aikamuotoja on livvissä viisi: preesens, imperfekti, perfekti, pluskvam-
perfekti ja futuuri.

Preesens

Preesensillä ilmaistaan toimintaa, joka
1) tapahtuu nykyhetkellä:
 Midäbo sinä ruat? Mitä sinä teet?
 Lapset juoksendellah pihal. Lapset juoksentelevat pihalla.

2) tapahtuu tulevaisuudessa:
 Huomei luven kniigan. Huomenna luen kirjan.
 Lämmitättögo külün suovat- Lämmitättekö saunan lauantai-  

tan? na?



82

3) ilmaisee
a) yleispätevää totuutta:
 Kaži suvaiččou süvvä hiirii. Kissa syö mielellään hiiriä.
 Korves kazvau must’oidu. Korvessa kasvaa mustikkaa.

b) usein tai aina tapahtuvaa seikkaa:
 Ukonvemmel nägüü vihman Sateenkaari näkyy sateen jälkeen.
 jälles.
 Ajelemmo duačale joga nedä- Menemme mökille joka viikon-
 linlopukse. lopuksi.

Preesensillä ei ole morfologista tunnusta. Persoonapääte liittyy verbin 
vartaloon.

Yksivartaloisten verbien maltua ’osata’ (malta-) ja ellendiä ’ymmär-
tää’ (ellendä-) sekä kaksivartaloisten verbien vastata ’vastata’ (vastua-, 
vastat-) ja mennä ’mennä’ (mene-, men-) preesenstaivutus yksikössä ja 
monikossa:

yks. 1. p. malta-n ellendä-n vastua-n mene-n
yks. 2. p. malta-t ellendä-t vastua-t mene-t
yks. 3. p. malta-u ellendä-ü vastua-u menö-ü
mon. 1. p. malta-mmo ellendä-mmö vastua-mmo mene-mmö
mon. 2. p. malta-tto ellendä-ttö vastua-tto mene-ttö
mon. 3. p. malteta-h ellendetä-h vastata-h mennä-h

Preesensin yksikön 3. persoonassa vartalon loppuvokaali -e vaihtelee 
 -o:n ja -ö:n kanssa (e ~ o, e ~ ö), esim. tule-n, tulo-u; mene-n, menö-ü.
Monikon 3. persoonan vartalon lopussa on -ta, -tä, -va, -vä, -ja/-ha, 
-jä/-hä, -la, -lä, -na, -nä. Siihen liitetään persoonapääte -h: kačota-h, 
hüpätä-h, tuvva-h, süvvä-h, suaja-h/suaha-h, jiäjä-h/jiähä-h, tulla-h, 
kävellä-h,  panna-h, mennä-h.
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Preesensin kieltomuoto

Kieltolauseissa ei ole varsinaista kieltosanaa, vaan kielto ilmaistaan 
kieltoverbillä. Se taipuu persoonissa: en, et, ei, emmo, etto, ei. (Huom. 
ei-sanalla ilmaistaan kielto sekä yksikön että monikon 3. persoonassa.) 
Pääverbi on sama kuin verbin vokaalivartalo paitsi monikon 3. persoo-
nassa vartalon lopussa on -ta, -tä, -va, -vä, -ja, -jä, -la, -lä, -na, -nä.

 Eigo häi sinuu ellendä? Eikö hän ymmärrä sinua?
Tänäpäi emmo lähte linnah. Tänään emme lähde kaupunkiin.
Portan ahtajat ei nügöi ruata. Sataman ahtaajat eivät nyt
 työskentele.

Yksivartaloisten verbien kuadua ’kaataa’ (kua-, kuada-) ja kaččuo ’kat-
soa’ (kačo-, kaččo-) sekä kaksivartaloisten verbien katkata ’katkaista’ 
(katkua-, katkat-) ja pestä ’pestä’ (peze-, pes-) kieltomuodot:

yks. 1. p. en kua kačo katkua peze
yks. 2. p. et kua kačo katkua peze
yks. 3. p. ei kua kačo katkua peze
mon. 1. p. emmo kua kačo katkua peze
mon. 2. p. etto kua kačo katkua peze
mon. 3. p. ei kuata kačota katkata pestä

Olla-verbin preesens

Olla-verbi taipuu preesensissä myöntö- ja kieltomuodossa seuraavasti:

yks. 1. olen en ole
yks. 2. olet et ole
yks. 3. on ei ole
mon. 1. olemmo emmo ole
mon. 2. oletto etto ole
mon. 3. ollah ei olla

Olla-verbin kaikki kieltomuodot monikon 3. persoonaa lukuun otta-
matta sisältävät vartalon ole-.
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Imperfekti

Imperfektillä ilmaistaan toimintaa, joka tapahtui ennen puhehetkeä:

Egläi müö olimmo teatras. Olimme eilen teatterissa.
Velli jo lugi lehten. Veli luki jo lehden.
Enne hüö elettih suures linnas. Aikaisemmin he asuivat suuressa
 kaupungissa.

Imperfekti muodostetaan verbin vartalosta, johon liitetään tunnus -i 
sekä tarvittavat persoonapäätteet:

verbin vartalo + imperfektin tunnus i + persoonapääte

Vartalon loppuvokaali voi muuttua – vaihdella tai hävitä – imperfek-
tin tunnuksen edellä.

Yksivartaloisten verbien andua ’antaa’ (anna-, anda-) ja süvvä ’syödä’ 
(süö-) sekä kaksivartaloisten verbien torata ’riidellä’ (torua-, torat-) ja 
pestä ’pestä’ (peze-, pes-) taivutus imperfektissä:

yks. 1. p. annoi-n söi-n torai-n pezi-n
yks. 2. p. annoi-t söi-t torai-t pezi-t
yks. 3. p. andoi söi torai pezi
mon. 1. p. annoi-mmo söi-mmö torai-mmo pezi-mmö
mon. 2. p. annoi-tto söi-ttö torai-tto pezi-ttö
mon. 3. p. annetti-h süödi-h toratti-h pesti-h

Kuten preesensin myös imperfektin yhteydessä on syytä tarkastella lä-
hemmin verbin vartalossa tapahtuvia muutoksia.

Yksivartaloiset verbit imperfektissä

käyttäytyvät seuraavien neljän säännön mukaan:
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1) Vartalon loppuvokaalina -a
a) Loppuvokaali -a vaihtelee -o:n kanssa (a ~ o) vain kaksitavuisis-

sa verbeissä, joissa ensimmäisessä tavussa on lyhyt vokaali -a tai  
 diftongi -ua, -au:

 jatkua ’jatkaa’ ( jatka-): jatko-i-n, jatko-i-t, jatko-i, jatko-i-mmo, 
jatko-i-tto

 suattua ’saattaa’ (suata-, suatta-): suato-i-n, suato-i-t, suatto-i, 
suato-i-mmo, suato-i-tto

 auttua ’auttaa’ (auta-, autta-): auto-i-n, auto-i-t, autto-i, 
 auto-i-mmo, auto-i-tto
Monikon 3. persoonassa nämä verbit ovat jatketti-h, suatetti-h, 
autet ti-h.

b) Muilla kaksi- ja monitavuisilla verbeillä loppuvokaali -a katoaa      
(a ~ ø) imperfektin tunnuksen i edellä:

 virkua ’sanoa’ (virka-): virk-i-n, virk-i-t, virk-i, virk-i-mmö, virk-i-ttö 
 sordua ’pudottaa’ (sorra-, sorda-): sorr-i-n, sorr-i-t, sord-i, 
 sorr-i-mmo, sorr-i-tto 
 mustua ’muistaa’ (musta-): must-i-n, must-i-t, must-i, must-i-mmo, 

must-i-tto 
 murendua ’rikkoa’ (murenna-, murenda-): murend-i-n, murend-i-t, 

murend-i, murend-i-mmo, murend-i-tto
Monikon 3. persoona: virketti-h, sorretti-h, mustetti-h, murendetti-h

2) Vartalon loppuvokaaleina -ä, -e
 Vartalon loppuvokaalit -ä, -e katoavat (ä ~ ø, e ~ ø) imperfektin 

tunnuksen edellä: 
a) -ä
 hiihtiä ’hiihtää’ (hiihtä-): hiiht-i-n, hiiht-i-t, hiiht-i, hiiht-i-mmö, 

hiiht-i-ttö
 löüdiä ’löytää’ (lövvä-, löüdä-): lövv-i-n, lövv-i-t, löüd-i, 
 lövv-i-mmö, lövv-i-ttö
 kieldiä ’kieltää’ (kiellä, kieldä-): kiell-i-n, kiell-i-t, kield-i, 
 kiell-i-mmö, kiell-i-ttö
Monikon 3. persoona: hiihtetti-h, lövvetti-h/löütti-h, kielletti-h
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b) -e
 koskie ’koskea’ (koske-): kosk-i-n, kosk-i-t, kosk-i, kosk-i-mmo, 
 kosk-i-tto
 loppie ’lopettaa’ (lope-, loppe-): lop-i-n, lop-i-t, lopp-i, lop-i-mmo, 

lop-i-tto
 külbie ’kylpeä’ (külve-, külbe-): külv-i-n, külv-i-t, külb-i, 
 külv-i-mmö, külv-i-ttö
Monikon 3. persoona: koskietti-h, loppietti-h, külbietti-h

3) Vartalon loppuvokaaleina -i, -u, -ü, -o
 Vartalon loppuvokaalit -i, -u, -ü, -o eivät muutu imperfektin tun-

nuksen edellä:
a) -i
 potkie ’potkia’ (potki-): potki-i-n, potki-i-t, potki-i, potki-i-mmo, 

potki-i-tto
 matkie ’matkia’ (matki-): matki-i-n, matki-i-t, matki-i, 
 matki-i-mmo, matki-i-tto
 oppie ’yrittää’ (opi-, oppi-): opi-i-n, opi-i-t, opi-i, opi-i-mmo, opi-i-tto
Monikon 3. persoona: potkitti-h, matkitti-h, opitti-h

b) -u, -ü
 viruo ’maata’ (viru-): viru-i-n, viru-i-t, viru-i, viru-i-mmo, viru-i-tto
 kuččuo ’kutsua’ (kuču-, kučču-): kuču-i-n, kuču-i-t, kuču-i, 
 kuču-i-mmo, kuču-i-tto
 küzüö ’kysyä’ (küzü-): küzü-i-n, küzü-i-t, küzü-i, küzü-i-mmö, 

küzü-i-ttö
 süttüö ’syttyä’ (sütü-, süttü-): sütü-i-n, sütü-i-t, sütü-i, sütü-i-mmö, 

sütü-i-ttö
Monikon 3. persoona: virutti-h, kučutti-h, küzütti-h, sütütti-h

c) -o
 hieruo ’hieroa’ (hiero-): hiero-i-n, hiero-i-t, hiero-i, hiero-i-mmo, 

hiero-i-tto
 tahtuo ’tahtoa’ (tahto-): tahto-i-n, tahto-i-t, tahto-i, tahto-i-mmo. 

tahto-i-tto
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 kuduo ’kutoa’ (kuvo-, kudo-): kuvo-i-n, kuvo-i-t, kudo-i, 
 kuvo-i-mmo, kuvo-i-tto
Monikon 3. persoona: hierotti-h, tahtotti-h, kuvotti-h

4) Vartalon loppudiftongit
 Vartalon loppudiftongin ensimmäinen osa katoaa imperfektin i-

tunnuksen edeltä: 
 suaja/suaha ’saada’ (sua-): sa-i-n, sa-i-t, sa-i, sa-i-mmo, sa-i-tto
 jiäjä/jiähä ’jäädä’ ( jiä-): jä-i-n, jä-i-t, jä-i, jä-i-mmö, jä-i-ttö
 tuvva ‘tuoda’ (tuo-): to-i-n,  to-i-t, to-i, to-i-mmo, to-i-tto
 müvvä ’myydä’ (müö-): mö-i-n, mö-i-t, mö-i, mö-i-mmö, mö-i-ttö
Monikon 3. persoona: suadi-h, jiädi-h, tuodi-h, müödi-h

Kaksivartaloiset verbit imperfektissä

Imperfektin tunnus i liittyy kaksivartaloisten verbien 1) diftongilop-
puiseen tai 2) e-loppuiseen vokaalivartaloon.

1) Diftongi, josta katoaa jompikumpi komponentti,9 vaihtelee yksi-
näisvokaalien kanssa seuraavasti:

ua ~ a
 verrata ’verrata’ (verdua-, verrat-): verda-i-n, verda-i-t, verda-i, 
 verda-i-mmo, verda-i-tto
 muata ’maata’ (magua-, muat-): maga-i-n, maga-i-t, maga-i, 
 maga-i-mmo, maga-i-tto
Monikon 3. persoona: verratti-h, muatti-h

iä ~ ä
 hüpätä ’hypätä’ (hüppiä-, hüpät-): hüppä-i-n, hüppä-i-t, hüppä-i, 

hüppä-i-mmö, hüppä-i-ttö
 čökätä ’tökätä’, ’pistää’ (čökkiä-, čökät-): čökkä-i-n, čökkä-i-t, čökkä-i, 

čökkä-i-mmö, čökkä-i-ttö
Monikon 3. persoona: hüpätti-h, čökätti-h

9 Se komponentti säilyy, joka on infinitiivin päätteen -ta, -tä edellä, esim. varata 
’pelätä’ (varua-, varat-): vara-i-n, vara-i-t jne.
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ie ~ e
 ruveta ’ruveta’ (rubie-, ruvet-): rube-i-n, rube-i-t, rube-i, 
 rube-i-mmo, rube-i-tto
 langeta ’pudota’, ’kaatua’ (langie-, langet-): lange-i-n, lange-i-t, 

lange-i, lange-i-mmo, lange-i-tto
Monikon 3. persoona: ruvetti-h, langetti-h

ie ~ i 
 šuorita ’pukeutua’ (šuorie-, šuorit-): šuori-i-n, šuori-i-t, šuori-i, 
 šuori-i-mmo, šuori-i-tto
 hävitä ’hävitä’ (hävie-, hävit-): hävi-i-n, hävi-i-t, hävi-i, 
 hävi-i-m mö, hävi-i-ttö
Monikon 3. persoona: šuoritti-h, hävitti-h

2) -e-loppuisilla vokaalivartaloisilla e katoaa eli tapahtuu e ~ ø
 hoiketa ’oheta’, ’laihtua’ (hoikkene-, hoiket-): hoikken-i-n, hoikken-i-t, 

hoikken-i, hoikken-i-mmo, hoikken-i-tto
 häiritä ’häiritä’ (häiriče-, häiričče-, häirit-): häirič-i-n, häirič-i-t, 

häiričč-i, häirič-i-mmö, häirič-i-ttö
 juosta ’juosta’ ( juokse-, juos-): juoks-i-n, juoks-i-t, juoks-i, 
 juoks-i-mmo, juoks-i-tto
 paista ’puhua’ (pagize, pais-): pagiz-i-n, pagiz-i-t, pagiz-i, 
 pagiz-i-mmo, pagiz-i-tto
 tulla ’tulla’ (tule-, tul-): tul-i-n, tul-i-t, tul-i, tul-i-mmo, tul-i-tto
 mennä ’mennä’ (mene-, men-): men-i-n, men-i-t, men-i, men-i-mmö, 

men-i-ttö
Monikon 3. persoona: hoiketti-ih, häiritti-h, juosti-h, paisti-h, tuldi-h, 
mendi-h

Imperfektin kieltomuoto

Imperfektin kieltomuoto ilmaistaan kieltoverbillä en, et, ei, emmo, 
etto, ei ja pääverbillä, jossa tunnuksena on
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-nuh, -nüh, -nnuh, -nnüh, -luh, -lüh, -ruh, -rüh, -suh, -süh:

ottanuh, nähnüh, tuonnuh, süönnüh, tulluh, kävellüh, purruh, vier-
rüh, paissuh, pessüh

Kyseiset verbimuodot ovat aktiivin II partisiippeja, joita tarvitaan 
myös perfektiä ja pluskvamperfektiä muodostettaessa.

Monikon 3. persoonassa tunnukset ovat -du, -dü, -tu, -tü, -ttu, -ttü:

otettu, nähtü, tuodu, süödü, tuldu, käveltü, purdu, viertü, paistu  
Nämä ovat passiivin II partisiippeja. (Tarkemmin luvussa Nominaali-
muodot/Partisiipit.)

Lapset ei süödü huondeksel nimidä. Lapset eivät syöneet aamulla
 mitään.
A-voi-voi, ku en ottanuh zontiek- Pahus, kun en ottanut sateen- 
kua keral! varjoa mukaan!
Emmo hänenke paissuh tapahtukses. Emme puhuneet hänen kans-
 saan tapauksesta.

Yksivartaloisten verbien kaččuo ’katsoa’ (kačo-, kaččo-) ja kirjuttua ’kir-
joittaa’ (kirjuta-, kirjutta-) sekä kaksivartaloisten verbien nähtä ’näh-
dä’ (näi-, näge-, näh-) ja katkata ’katkaista’ (katkua-, katkat-) taivutus 
imperfektin kieltomuodossa:

yks. 1. p. en kaččonuh kirjutannuh nähnüh katkannuh
yks. 2. p. et kaččonuh kirjutannuh nähnüh katkannuh
yks. 3. p. ei kaččonuh kirjutannuh nähnüh katkannuh
mon. 1. p. emmo kaččonuh kirjutannuh nähnüh katkannuh
mon. 2. p. etto kaččonuh kirjutannuh nähnüh katkannuh
mon. 3. p. ei kačottu kirjutettu nähtü katkattu
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Olla-verbin imperfekti

Olla-verbin taivutus imperfektissä myöntö- ja kieltomuodossa:

yks. 1. p. olin en olluh
yks. 2. p. olit et olluh
yks. 3. p. oli ei olluh
mon. 1. p. olimmo emmo olluh
mon. 2. p. olitto etto olluh
mon. 3. p. oldih ei oldu

 

Perfekti

Perfekti ilmoittaa, että jotain on tapahtunut lähimenneisyydessä. Toi-
minta on joko

1) päättynyt, esim.
 Olen lugenuh sen kirjan. Olen lukenut sen kirjan.
 Ollahgo lapset jo uinottu? Ovatko lapset jo nukahtaneet?
tai
2) jatkuu edelleen:
 Olemmo elänüh täs linnas Olemme asuneet tässä kaupungissa
 viizi vuottu (da jatkammo elä- viisi vuotta (ja asumme edelleen).
 mistü).

Perfekti muodostetaan preesensmuodossa olevasta apuverbistä olla ja 
pääverbistä, jonka tunnukset ovat samat kuin imperfektin kieltomuo-
dossa eli

-nuh, -nüh, -nnuh, -nnüh, -luh, -lüh, -ruh, -rüh, -suh, -süh. 

Monikon 3. persoonassa tunnukset ovat -du, -dü, -tu, -tü, -ttu, -ttü.
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Yksivartaloisten verbien ruadua ’tehdä työtä’ (rua-, ruada-) ja lähtie 
’lähteä’ (lähte-), tuvva ’tuoda’ (tuo-) sekä kaksivartaloisten verbien 
mennä ’mennä’ (mene-, men-) ja tulla ’tulla’ (tule-, tul-) taivutus per-
fektissä:

yks. 1. p. olen ruadanuh lähtenüh tuonnuh mennüh tulluh
yks. 2. p. olet ruadanuh lähtenüh tuonnuh mennüh tulluh
yks. 3. p. on ruadanuh lähtenüh tuonnuh mennüh tulluh
mon. 1. p. olemmo ruadanuh lähtenüh tuonnuh mennüh tulluh
mon. 2. p. oletto ruadanuh lähtenüh tuonnuh mennüh tulluh
mon. 3. p. ollah ruattu lähtiettü tuodu mendü tuldu

Perfektin kieltomuoto

Perfektin kieltomuoto ilmaistaan kieltoverbillä en, et, ei, emmo, etto, 
ei sekä olla-verbin muodoilla ole (paitsi monikon 3. persoonassa olla). 
Pääverbi on sama kuin myöntömuodossa edellä.

En ole vie tänäpäi süönnüh. En ole vielä tänään syönyt.
Buabo ei ole nikunne lähtenüh.  Mummo ei ole lähtenyt mihinkään.
Hüö ei olla tuldu kodih.  He eivät ole tulleet kotiin.

Pluskvamperfekti

Pluskvamperfektillä ilmaistaan jo päättynyttä tekemistä, joka oli ta-
pahtunut aiemmin:

Meijän pereh oli elänüh Salmis. Perheemme oli asunut Salmissa.
Lapset oldih lähtiettü školah. Lapset olivat lähteneet kouluun.
Buabo nuorennu oli käünnüh Mummo oli nuorena käynyt 
Moskovah. Moskovassa.
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Pluskvamperfekti muodostetaan imperfektissä taipuvasta apuverbistä 
olla ja pääverbistä, jonka tunnukset ovat

-nuh, -nüh, -nnuh, -nnüh, -luh, -lüh, -ruh, -rüh, -suh, -süh. 

Monikon 3. persoonassa tunnukset ovat -du, -dü, -tu, -tü, -ttu, -ttü.

Verbien olla ’olla’ (ole-, ol-), süvvä ’syödä’ (süö-), lugie ’lukea’ (luve-, lu-
ge-), paista ’puhua’ (pagize-, pais-), hävitä ’kadota’ (hävie-, hävit-) taivu-
tus pluskvamperfektissä:

yks. 1. p. olin olluh süönnüh lugenuh paissuh hävinnüh
yks. 2. p. olit olluh süönnüh lugenuh paissuh hävinnüh
yks. 3. p. oli olluh süönnüh lugenuh paissuh hävinnüh
mon. 1. p. olimmo olluh süönnüh lugenuh paissuh hävinnüh
mon. 2. p. olitto olluh süönnüh lugenuh paissuh hävinnüh
mon. 3. p. oldih oldu süödü lugiettu paistu hävittü

Pluskvamperfektin kieltomuoto

Kieltomuodossa kieltoverbi ei taipuu preesensissä ja apuverbi on muo-
dossa olluh paitsi monikon 3. persoonassa oldu. Pääverbi on sama kuin 
perfektissä tunnuksineen:

En olluh heidü nikus nähnüh. En ollut nähnyt heitä missään.
Sinä et vie olluh mennüh. Sinä et vielä ollut mennyt.
Hüö ei oldu tuldu kodih ülen He eivät olleet tulleet kotiin kovin 
aijoi. aikaisin.

Futuuri

Livvissä futuurilla tarkoitetaan sellaista toimintaa, joka tapahtuu tule-
vaisuudessa. Suomessa ei ole futuuria, vaan tulevaisuudessa tapahtuva 
tekeminen ilmaistaan preesensillä. Se on mahdollista myös livvissä, jos 
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lauseessa on jokin tulevaisuuteen viittaava määre tai jos lauseyhteydes-
tä käy selvästi ilmi, että tekeminen tapahtuu tulevaisuudessa:

Huomei minä luven nečen kirjan. Huomenna luen tuon kirjan.
Tuliel talvel lähtemmö Laplan- Ensi talvena lähdemme Lap-
dijah. piin.
Minä vie teile ozutan, vuotak- Minä kyllä teille vielä näytän, 
kua vai! odottakaa vain!
 
Futuuri muodostetaan apuverbistä ruveta ’alkaa’, joka taipuu preesen-
sissä, sekä pääverbistä tunnuksilla  -mah, -mäh. (III infinitiivi, tarkem-
min luvussa Nominaalimuodot/Infinitiivit.)

Menen kodih da rubien kabrasta- Menen kotiin ja siivoan.
mah pertilöi.
Konzu ruvetah soittamah Santtu Milloin Santtu Karhu ja Talvi-
Karhu da Talvisovat? sovat alkavat soittaa?
Tulgua vai ku ehtittö, rubiemmo Tulkaa vain kun ehditte, odo-
vuottamah. tamme.

Apuverbin ruveta ’alkaa’ (rubie-, ruvet-) sekä verbien lugie ’lukea’ (luve-, 
luge-), pajattua ’laulaa’ (pajata-, pajatta-) ja piirdiä ’piirtää’ (piirrä-, piir-
dä-) taivutus futuurissa:

yks. 1. p. rubien lugemah pajattamah piirdämäh
yks. 2. p. rubiet lugemah pajattamah piirdämäh
yks. 3. p. rubieu lugemah pajattamah piirdämäh
mon. 1. p. rubiemmo lugemah pajattamah piirdämäh
mon. 2. p. rubietto lugemah pajattamah piirdämäh
mon. 3. p. ruvetah lugemah pajattamah piirdämäh
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Futuurin kieltomuoto

Futuurin kieltomuodossa taipuu kieltoverbi ei. Apuverbistä ruveta 
käytetään vartaloa rubie- paitsi monikon 3. persoonassa muotoa ruve-
ta. Pääverbi on sama kuin myöntölauseessa tunnuksineen.

En rubie lugemah. En ryhdy lukemaan.
Häi ei rubie pajattamah. Hän ei ala laulaa.
Tüttözet ei ruveta piirdämäh. Tytöt eivät rupea 
 piirtämään.

Verbin modukset

Verbin moduksilla eli tapaluokilla ilmaistaan kertojan suhtautumista 
kerrottavaansa, ts. asian todenperäisyyteen, mahdollisuuteen tai toi-
vottavuuteen. Livvissä on neljä modusta: indikatiivi, konditionaali, 
potentiaali ja imperatiivi.

Indikatiivi 
Indikatiivi eli tositapa esittää verbin ilmaiseman toiminnan todellise-
na. Sillä ei ole omaa tapatunnusta. Edellä luvussa Verbit on kuvattu 
indikatiivia: verbit taipuvat eri aikamuodoissa (preesens, imperfekti, 
perfekti, pluskvamperfekti, futuuri), jotka muodostetaan verbin varta-
loon liitetyillä tunnuksilla ja persoonapäätteillä.

Minä kirjutan viestii. Minä kirjoitan viestiä.
Mualarit jo loppiettih ruado. Maalarit saivat jo työnsä tehtyä.
Oletgo käünnüh tänne aijemba? Oletko käynyt täällä ennen?
Hüö oldih jo mendü kodih. He olivat jo menneet kotiin.
Konzu rubiemmo süömäh? Milloin syömme?
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Konditionaali
Konditionaali eli ehtotapa ilmaisee toiminnan ehdollisena tai toden-
vastaisena. Sen tunnukset ovat livvissä samantapaiset kuin suomessa   
(-isi). Suomen konditionaalia vastaavat livvin konditionaalin preesens 
(ruadazin ’tekisin’, tulizin ’tulisin’) ja perfekti (olizin ruadanuh ’olisin 
tehnyt’, olizin tulluh ’olisin tullut’). 

Livvissä on lisäksi konditionaalin imperfekti (ruadanuzin, tulluzin) 
ja pluskvamperfekti (olluzin ruadanuh, olluzin tulluh), joilla ei ole 
vastineita suomessa. Niitä, varsinkin imperfektiä, käytetään suomen 
konditionaalin preesensin ja etenkin perfektin merkityksessä.10  

Konditionaali esiintyy tavallisesti ku ’jos’ -alkuisissa ehtolauseissa ja 
niihin liittyvissä päälauseissa.

Minä lugizin sen kirjan, ku vai löü- Lukisin kirjan, jos vain löytäi-
däzin kustah. sin sen jostakin.
Pastazimmo piiruat, ku sanozit, Paistaisimme piirakat, jos 
konzu tuletto. sanoisit, milloin tulette.
Minä olizin lugenuh/lugenuzin Olisin lukenut sen kirjan, 
sen kirjan, ku vai olizin löüdänüh/ jos vain olisin löytänyt josta-
löüdänüzin kustah. kin.
Olizimmo pastanuh/pastanuzim- Olisimme paistaneet piirakat, 
mo piiruat, ku olizit sanonuh/sano- jos olisit sanonut, että tulette
nuzit, što tüö tänäpäi tuletto. tänään.

10 Vanhemmissa kieliopeissa konditionaalin aikamuotojen nimitykset vaihte-
levat, ja esim. Ahtia (1938) esittelee konditionaalin imperfektin, mutta käyttää 
siitä nimitystä ’konditionaalin perfekti’.
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Konditionaalin preesens

Konditionaalin preesens ilmaistaan yksikön ja monikon 1. ja 2. per-
soonassa tunnuksilla -zi, -izi:

sanuo ’sanoa’ (sano-): sano-zi-n, sano-zi-t, sano-zi-mmo, sano-zi-tto
tulla ’tulla’ (tule-): tul-izi-n, tul-izi-t, tul-izi-mmo, tul-izi-tto

Yksikön ja monikon 3. persoonassa käytetään tunnuksia -s, -is:

(häi) sano-s/tul-is, (hüö) sanotta-s/tulda-s 
Muista: Tunnuksen jälkeen 3. persoonassa ole persoonapäätettä.

Tunnukset -izi, -is liittyvät e-loppuiseen vokaalivartaloon; tämä e kui-
tenkin katoaa konditionaalin tunnusten edellä:

Yksivartaloiset verbit 
laskie ’laskea’ (laske-): lask-izi-n, lask-izi-t, lask-is, lask-izi-mmo, 
lask-izi-tto
lugie ’lukea’ (luve-, luge-): lug-izi-n, lug-izi-t, lug-is, lug-izi-mmo, 
lug-izi-tto
itkie ’itkeä’ (itke-): itk-izi-n, itk-izi-t, itk-is, itk-izi-mmö, itk-izi-ttö
Mon. 3. persoona: laskietta-s, lugietta-s, itkiettä-s

Kaksivartaloiset verbit
pakita ’pyytää’ (pakiče-, pakičče-, pakit-): pakičč-izi-n, pakičč-izi-t, 
pakičč-is, pakičč-izi-mmo, pakičč-izi-tto
nosta ’nousta’ (nouze-, nos-): nouz-izi-n, nouz-izi-t, nouz-is, 
nouz-izi-mmo, nouz-izi-tto
mennä ’mennä’ (mene-, men-): men-izi-n, men-izi-t, men-is, 
men-izi-mmö, men-izi-ttö
tulla ’tulla’ (tule-, tul-): tul-izi-n, tul-izi-t, tul-is, tul-izi-mmo, 
tul-izi-tto
nähtä ’nähdä’ (näi-, näge-, näh-): näg-izi-n, näg-izi-t, näg-is, 
näg-izi-mmö, näg-izi-ttö
Mon. 3. persoona: pakitta-s, nosta-s, mendä-s, tulda-s, nähtä-s
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Tunnukset -zi, -s liittyvät vahvaan vokaalivartaloon silloin, kun varta-
lon lopussa on lyhyt vokaali -a, -ä, -o, -u, -ü, -i tai diftongi -ua, -iä, 
-uo, -üö, -ie:

Yksivartaloiset verbit
ottua ’ottaa’ (ota-, otta-): otta-zi-n, otta-zi-t, otta-s, otta-zi-mmo, otta-
zi-tto
keittiä ’keittää’ (keitä-, keittä-): keittä-zi-n, keittä-zi-t, keittä-s, keittä-
zi-mmö, keittä-zi-ttö
kaččuo ’katsoa’ (kačo-, kaččo-): kaččo-zi-n, kaččo-zi-t, kaččo-s, kaččo-      
zi-mmo, kaččo-zi-tto
suuttuo ’suuttua’ (suutu-, suuttu-): suuttu-zi-n, suuttu-zi-t, suuttu-s, 
suuttu-zi-mmo, suuttu-zi-tto
jiäjä/jiähä ’jäädä’ ( jiä-): jiä-zi-n, jiä-zi-t, jiä-s, jiä-zi-mmö, jiä-zi-ttö
juvva ’juoda’ ( juo-): juo-zi-n, juo-zi-t, juo-s, juo-zi-mmo, juo-zi-tto
Mon. 3. persoona: otetta-s, keitettä-s, kačotta-s, suututta-s, jiädä-s, juo-
da-s

Kaksivartaloiset verbit
paikata ’paikata’ (paikkua-, paikat-): paikkua-zi-n, paikkua-zi-t, paik-
kua-s, paikkua-zi-mmo, paikkua-zi-tto
hüpätä ’hypätä’ (hüppiä-, hüpät-): hüppiä-zi-n, hüppiä-zi-t, hüppiä-s, 
hüppiä-zi-mmö, hüppiä-zi-ttö
Mon. 3. persoona: paikatta-s, hüpättä-s

Preesensin kieltomuoto

Kielteisessä konditionaalin preesensissä taipuu kieltoverbi ei persoo-
nissa (en, et, ei, emmo, etto, ei). Pääverbi on yksikön 3. persoonan 
konditionaalin preesensissä:

en kaččos ’en katsoisi’, et ottas ’et ottaisi’, (häi) ei tulis ’(hän) ei tulisi’, 
emmo keittäs ’emme keittäisi’, etto juos ’ette joisi’, hüö ei suututtas ’he 
eivät suuttuisi’
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Konditionaalin imperfekti

Konditionaalin imperfektin tunnukset ovat yksikön ja monikon 1. ja 
2. persoonassa -nuzi, -nüzi, -nnuzi, -nnüzi, -luzi, -lüzi, -ruzi, -rüzi, 
-suzi, -süzi:

sanuo (sano-): sano-nuzi-n, sano-nuzi-t, sano-nuzi-mmo, sano-nuzi-tto
süvvä (süö-): süö-nnüzi-n, süö-nnüzi-t, süö-nnüzi-mmö, süö-nnüzi-ttö
tulla (tule-, tul-): tul-luzi-n, tul-luzi-t, tul-luzi-mmo, tul-luzi-tto
purta (pure-, pur-): pur-ruzi-n, pur-ruzi-t, pur-ruzi-mmo, pur-ruzi-tto

Yksikön ja monikon 3. persoonassa tunnukset ovat -nus, -nüs, -nnus, 
-nnüs, -lus, -lüs, -rus, -rüs, -sus, -süs:

(häi) sano-nus/ süö-nnüs/ tul-lus/ pur-rus
(hüö) sanota-nnus/ süödä-nüs/ tulda-nus/ purta-nus

Tunnukset liittyvät erityyppisiin vartaloihin seuraavasti:

Yksivartaloiset verbit
a) tunnus -nuzi, -nüzi liittyy kaksitavuiseen vahvaan vokaalivarta-

loon:
 vuottua ’odottaa’ (vuota-, vuotta-): vuotta-nuzi-n, vuotta-nuzi-t, 

vuotta-nuzi-mmo, vuotta-nuzi-tto). Yksikön 3. persoonassa tunnus 
on -nus, -nüs (vuotta-nus), monikon 3. persoonassa -nnus, -nnüs 
(vuoteta-nnus)

b) tunnus -nnuzi, -nnüzi liittyy yksitavuiseen ja monitavuiseen 
heikkoon vokaalivartaloon:

 süvvä ’syödä’ (süö-): süö-nnüzi-n, süö-nnüzi-t, süö-nnüzi-mmö, süö-
nnüzi-ttö

 itkettiä ’itkettää’ (itketä-, itkettä-): itketä-nnüzi-n, itketä-nnüzit, it-
ketä-nnüzi-mmö, itketä-nnüzi-ttö). Yksikön 3. persoonassa tunnus 
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on -nnus, -nnüs (süö-nnüs; itketä-nnüs), monikon 3. persoonassa 
-nus, -nüs (süödä-nüs; itketettä-nüs).

Kaksivartaloisilla verbeillä käytetään vain tunnusta -nuzi, -nüzi, 
joka liittyy konsonanttivartaloon:

panna ’panna’ (pan-, pan-): pan-nuzi-n, pan-nuzi-t, pan-nuzi-mmo, 
pan-nuzi-tto
nähtä ’nähdä’ (näi-, näh-): näh-nüzi-n, näh-nüzi-t, näh-nüzi-mmö, 
näh-nüzi-ttö
Yksikön 3. persoonassa tunnus on -nus, -nüs (pan-nus, näh-nüs), sa-
moin monikon 3. persoonassa (panda-nus, näh-tänüs).

Tunnuksen liittyessä vartaloon -sta, -stä, -rta, -rtä, -lla, -llä -loppui-
silla verbeillä tapahtuu konsonanttien mukautumisilmiö eli assimilaa-
tio. Sitä sanotaan progressiiviseksi assimilaatioksi silloin, kun var-
talon loppukonsonantti (s, r, l) sulauttaa tunnuksen alkukonsonantin 
(n > s) kaltaisekseen: 

juosta ’juosta’ (juokse-, juos-): juos + nus = (minä) juos-suzi-n, (häi) 
juos-sus  
kävellä ’kävellä’ (kävele-, kävel-): kävel + nüs = (minä) kävel-lüzi-n, 
(häi) kävel-lüs

Sen sijaan verbeillä, jotka ovat -ata, -ätä, -eta, -etä, -ita, -itä, -ota, 
-ötä, -uta -loppuisia, tapahtuu vastakkainen ilmiö eli regressiivinen 
assimilaatio. Siinä tunnuksen alkukonsonantti (n) sulauttaa vartalon 
loppukonsonantin (t > n) kaltaisekseen:

paheta ’paheta’ (pahene-, pahet-): pahet + nus = (minä) pahen-nuzi-n, 
(häi) pahen-nus
kerätä ’kerätä’ (keriä-, kerät-): kerät + nüs = (minä) kerän-nüzi-n, 
(häi) kerän-nüs
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Verbien ottua ’ottaa’ (ota-, otta-), itkie ’itkeä’ (itke-), tulla ’tulla’ (tule-, 
tul-), piästä ’päästä’ (piäze-, piäs-) taivutus konditionaalin imperfek-
tissä:

yks. 1. p. ottanuzin itkenüzin tulluzin piässüzin
yks. 2. p. ottanuzit itkenüzit tulluzit piässüzit
yks. 3. p. ottanus itkenüs tullus piässüs
mon. 1. p. ottanuzimmo itkenüzimmö tulluzimmo piässüzimmö
mon. 2. p. ottanuzitto itkenüzittö tulluzitto piässüzittö
mon. 3. p. otetannus itketännüs tuldanus piästänüs

Minä ku vai tiedänüzin, ga hedi Jos vain olisin tiennyt/tietäisin,
tulluzin kaččomah sinuu. olisin tullut/tulisin heti sinua kat-
 somaan. 
Häi ku enämbi kävellüs, jallatgi Jos hän olisi kävellyt/kävelisi enem-
oldanus parembas kunnos. män, jalatkin olisivat olleet/
 olisivat paremmassa kunnossa.
Käünnüzin egläi laukkah, sit Jos olisin eilen käynyt kaupassa, niin
tänäpäi jo ei pidäs. tänään ei enää tarvitsisi.

Muista: Käännökset suomen kieleen vastaavat yleensä sekä konditio-
naalin preesensiä että perfektiä – lauseyhteydestä riippuen.

Imperfektin kieltomuoto

Kielteisessä konditionaalin imperfektissä taipuu kieltoverbi ei per-
soonissa. Pääverbiä käytetään yksikön 3. persoonan konditionaalin 
imperfektissä; monikon 3. persoonassa se on monikon konditionaalin 
imperfektissä:

en ottanus ’en ottaisi/olisi ottanut’, et itkenüs ’et itkisi/olisi itkenyt’, 
(häi) ei tullus ’(hän) ei tulisi/olisi tullut’, müö emmo piässüs ’emme pää-
sisi/olisi päässeet’, tüö etto sanonus ’ette sanoisi/olisi sanonut’, hüö ei 
müödänüs ’he eivät myisi/olisi myyneet’
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Konditionaalin perfekti

Konditionaalin perfekti muodostetaan olla-apuverbistä, joka taipuu 
kuten konditionaalin preesensissä (tunnukset -izi, -is, monikon 3. per-
soonassa -s) ja pääverbistä, jonka tunnukset ovat -nuh, -nüh, -nnuh, 
-nnüh, -luh, -lüh, -ruh, -rüh, -suh, -süh.
Monikon 3. persoonassa pääverbin tunnukset ovat -du, -dü, -tu, -tü, 
-ttu, -ttü.

Tunnukset liittyvät erityyppisiin vartaloihin seuraavasti:

Yksivartaloiset verbit
Pääverbin tunnus -nuh, -nüh liittyy kaksitavuiseen vahvaan varta-
loon:
suuttuo ’suuttua’ (suutu-, suuttu-): olizin suuttu-nuh
keittiä ’keittää’ (keitä-, keittä-): olizit keittä-nüh 

Tunnus -nnuh, -nnüh liittyy yksi- ja monitavuiseen heikkoon varta-
loon:
juvva ’juoda’ (juo-): olis juo-nnuh
süvvä ’syödä’ (süö-): olizimmo süö-nnüh
kazvattua ’kasvattaa’ (kazvata-, kazvatta-): olizin kazvata-nnuh
kehittiä ’kehittää’ (kehitä-, kehittä-): olizit kehitä-nnüh

Kaksivartaloiset verbit
Pääverbin tunnus -nuh, -nüh liittyy konsonanttivartaloon:
panna ’panna’ (pane-, pan-): olizin pan-nuh
mennä ’mennä’ (mene-, men-): olizin men-nüh 

Monilla kaksivartaloisilla verbeillä tapahtuu vartalon ja tunnuksen 
konsonantin sulautumia, kuten konditionaalin imperfektissä edellä 
(progressiivinen ja regressiivinen assimilaatio).
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Yksivartaloisten verbien ottua ’ottaa’ (ota-, otta-), keittiä ’keittää’ (kei-
tä-, keittä-), kuččuo ’kutsua’ (kuču-, kučču-) ja suaja/suaha ’saada’ (sua-) 
taivutus konditionaalin perfektissä:

yks. 1. p. olizin ottanuh keittänüh kuččunuh suannuh
yks. 2. p. olizit ottanuh keittänüh kuččunuh suannuh
yks. 3. p. olis ottanuh keittänüh kuččunuh suannuh
mon. 1. p. olizimmo ottanuh keittänüh kuččunuh suannuh
mon. 2. p. olizitto ottanuh keittänüh kuččunuh suannuh
mon. 3. p. oldas otettu keitettü kučuttu suadu

Kaksivartaloisten verbit pakita ’pyytää’ (pakiče-, pakičče-, pakit-), hü-
pätä ’hypätä’ (hüppiä-, hüpät-), tulla ’tulla’ (tule-, tul-) ja purta ’purra’ 
(pure-, pur-) taivutus konditionaalin perfektissä:

yks. 1. p. olizin pakinnuh hüpännüh tulluh purruh
yks. 2. p. olizit pakinnuh hüpännüh tulluh purruh
yks. 3. p. olis pakinnuh hüpännüh tulluh purruh
mon. 1. p. olizimmo pakinnuh hüpännüh tulluh purruh
mon. 2. p. olizitto pakinnuh hüpännüh tulluh purruh
mon. 3. p. oldas pakittu hüpättü tuldu purtu

Perfektin kieltomuoto

Kielteisessä konditionaalin perfektissä taipuu kieltoverbi ei persoonis-
sa. Apuverbi olla on kaikissa persoonissa samanlainen kuin konditio-
naalin preesensin yksikön 3. persoonan olis paitsi monikon 3. persoo-
nassa oldas. Pääverbi ei muutu:

en olis ottanuh ’en olisi ottanut’, et olis kuččunuh ’et olisi kutsunut’, (häi) 
ei olis suannuh ’(hän) ei olisi saanut’, emmo olis tulluh ’emme olisi tul-
leet’, hüö ei oldas sanottu ’he eivät olisi sanoneet’
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Konditionaalin pluskvamperfekti

Konditionaalin pluskvamperfekti muodostetaan apuverbistä olla, joka 
taipuu konditionaalin imperfektissä, sekä pääverbistä, jolla on samat 
tunnukset kuin perfektissä eli -nuh, -nüh, -nnuh, -nnüh, -luh, -lüh, 
-ruh, -rüh, -suh, -süh.

Myös monikon 3. persoonassa tunnukset ovat samat kuin konditio-
naalin perfektissä: -du, -dü, -tu, -tü, -ttu, -ttü.

Kaksivartaloisten verbien tunnusten -nuh, -nüh liittyessä konsonant-
tivartaloon tapahtuu konsonanttien sulautumia samoin kuin kondi-
tionaalin imperfektissä ja perfektissä.

Yksivartaloisten verbien pastua ’paistaa’ (pasta-), peittiä ’peittää, sa-
lata’ (peitä-, peittä-), kuččuo ’kutsua’ (kuču-, kučču-) ja müvvä ’myydä’ 
(müö-) taivutus konditionaalin pluskvamperfektissä:

yks. 1. p. olluzin pastanuh peittänüh kuččunuh müönnüh
yks. 2. p. olluzit pastanuh peittänüh kuččunuh müönnüh
yks. 3. p. ollus pastanuh peittänüh kuččunuh müönnüh
mon. 1. p. olluzimmo pastanuh peittänüh kuččunuh müönnüh
mon. 2. p. olluzitto pastanuh peittänüh kuččunuh müönnüh
mon. 3. p. oldanus pastettu peitettü kučuttu müödü

Kaksivartaloisten verbit pakita ’pyytää’ (pakiče-, pakičče-, pakit-), hü-
pätä ’hypätä’ (hüppiä-, hüpät-), tulla ’tulla’ (tule-, tul-) ja purta ’purra’ 
(pure-, pur-) taivutus konditionaalin pluskvamperfektissä:

yks. 1. p. olluzin pakinnuh hüpännüh tulluh purruh
yks. 2. p. olluzit pakinnuh hüpännüh tulluh purruh
yks. 3. p. ollus pakinnuh hüpännüh tulluh purruh
mon. 1. p. olluzimmo pakinnuh hüpännüh tulluh purruh
mon. 2. p. olluzitto pakinnuh hüpännüh tulluh purruh

mon. 3. p. oldanus pakittu hüpättü tuldu purtu
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Sinä ku olluzit jättänüh mašinan  Jos olisit jättänyt auton talliin,
garažah, ga ei ollus roinnuh mostu  niin ei olisi sattunut sellaista
avaariedu. onnettomuutta.
Müö pajol olluzimmo hoivendan- Olisimme lievittäneet
nuh omii tuskii. tuskiamme laulamalla.
A ku hüö oldanus ellendettü  Kunpa he olisivat ymmärtä-
meijän duumat! neet meidän ajatuksemme!

Vaikka konditionaalin pluskvamperfektillä ei ole vastineita suomessa, 
voidaan ed. lauseet suomentaa konditionaalin perfektillä.

Pluskvamperfektin kieltomuoto

Kielteisessä konditionaalin pluskvamperfektissä taipuu kieltoverbi ei, 
apuverbi olla on muissa persoonissa muodossa ollus, mutta monikon 
3. persoonassa oldanus. Pääverbi on sama kuin myöntömuodossa:

en/et/ei/emmo/etto ollus lähtenüh (matkannuh, juonnuh) ’en/et/ei/
emme/ette olisi lähteneet (matkanneet, juoneet)’, hüö ei oldanus läh-
tiettü (matkattu, juodu) ’he eivät olisi lähteneet (matkanneet, juoneet)’

Potentiaali
Potentiaali eli mahtotapa ilmaisee epävarmaa mutta todennäköistä toi-
mintaa sekä epäröintiä tai epätietoisuutta. Sen tunnus on sama kuin 
suomessa (-ne).

Ruadajat loppietanneh jo ruado. Työläiset lopettanevat jo työn.
Dielo sellinnöü tänäpäi. Asia selvinnee tänään.
Halličuksen luajindas piätetän- Hallituksen muodostamisesta
neh tuliel nedälil. päätettäneen ensi viikolla.
Ottanetto keral tazadengan. Varannette mukaan tasarahan.

Epävarmuutta tai epäröintiä voidaan potentiaalin lisäksi ilmaista myös 
muilla keinoin, esim. (modaali)adverbeilla taki ’kai’, ’varmaan’, ’toki’, 
toinah ’ehkä’, onnuako ’ehkäpä’ + pääverbin indikatiivimuodolla.
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Ethäi unohtanne minuu? Ethän unohtane minua?
Vrt.
Ethäi taki unohta minuu? Ethän vain unohda minua?
 
Ku suannen tieduo hänespäi, Saanen tiedon häneltä, niin ilmoi-
ga ilmoitan. tan.
Vrt.
Toinah suan hänespäi tieduo, Kun saan tiedon häneltä, niin sit-
ga sit ilmoitan. ten ilmoitan.

Häi hüvin ollou huogavunnuh Hän lienee levännyt hyvin lomal-
lomal. la.
Vrt.
Häi onnuako hüvin on huogavun- Ehkäpä hän on levännyt hyvin
nuh lomal. lomalla.

Potentiaalilla on kaksi aikamuotoa, preesens ja perfekti, kuten suomes-
sakin.

Potentiaalin preesens

Potentiaalin preesensin tunnukset -ne, -nne, -no, -nno, -nö, -nnö  
liittyvät eri verbityyppien vartaloihin.

Yksivartaloisten verbien taivutus potentiaalin preesensissä yksikön 1. 
ja 3. sekä monikon 3. persoonassa:

Yksitavuinen vartalo: -nne Yks. 1. p. Yks. 3. p. Mon. 3. p.
tuvva ’tuoda’ (tuo-) tuo-nne-n tuo-nno-u tuoda-ne-h
müvvä ’myydä’ (müö-) müö-nne-n müö-nnö-ü müödä-ne-h
suaja/suaha ’saada’ (sua-) sua-nne-n sua-nno-u suada-ne-h
jiäjä/jiähä ’jäädä’ (jiä-) jiä-nne-n jiä-nnö-ü jiädä-ne-h
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Kaksitavuinen vartalo: -ne Yks. 1. p. Yks. 3. p. Mon. 3. p.
voittua ’voittaa’ (voita-, voitta-) voitta-ne-n voitta-no-u voiteta-nne-h
jättiä ’jättää’ ( jätä-, jättä-) jättä-ne-n jättä-nö-ü jätetä-nne-h
hüppie ’hyppiä’ (hüpi-, hüppi-) hüppi-ne-n hüppi-nö-ü hüpitä-nne-h
kaččuo ’katsoa’ (kačo-, kaččo-) kaččo-ne-n kaččo-no-u kačota-nne-h
tahtuo ’tahtoa’ (tahto-) tahto-ne-n tahto-no-u tahtota-nne-h
häibüö ’häipyä’ (häivü-, häibü-) häibü-ne-n häibü-nö-ü häivütä-nne-h
kulgie ’kulkea’ (kulle, kulge-) kulge-ne-n kulge-no-u kulgieta-nne-h

Monitavuinen vartalo: -nne Yks. 1. p. Yks. 3. p. Mon. 3. p.
kazvattua ’kasvattaa’
(kazvata -, kazvatta-)

kazvata-nne-n kazvata-nno-u kazvatetta-ne-h

häilüttiä ’heiluttaa’
(häilütä-, häilüttä-) 

häilütä-nne-n häilütä-nnö-ü häilütettä-ne-h

Kaksivartaloiset verbit (huom. vartalon loppukonsonantin ja tun-
nuksen assimiloituminen, esim. nos-nen > nos-sen ’noussen’, ruvet-nen 
> ruven-nen ’ruvennen’):

Tunnus -ne, -se, -re, -le Yks. 1. p. Yks. 3. p. Mon. 3. p.
panna ’panna’ (pane-, pan-) pan-ne-n pan-no-u panda-ne-h
mennä ’mennä’ (mene-, men-) men-ne-n men-nö-ü mendä-ne-h
nähtä ’nähdä’ (näi-, näh-) näh-ne-n näh-nö-ü nähtä-ne-h
nosta ’nousta’ (nouze-, nos-) nos-se-n nos-so-u nosta-ne-h
pestä ’pestä’  (peze-, pes-) pes-se-n pes-sö-ü pestä-ne-h
purta ’purra’ (pure-, pur-) pur-re-n pur-ro-u purta-ne-h
olla ’olla’ (ole-, ol-) ol-le-n ol-lo-u olda-ne-h
kävellä ’kävellä’ (kävele-, kävel-) kävel-le-n kävel-lö-ü käveltä-nne-h
leikata ’leikata’ (leikkua-, leikat-) leikan-ne-n leikan-no-u leikata-nne-h
lükätä ’työntää’ (lükkiä-, lükät-) lükän-ne-n lükän-nö-ü lükätä-nne-h
koheta ’parantua’ (kohene-, kohet-) kohen-ne-n kohen-no-u koheta-nne-h
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kebjetä ’keventyä’ (kebjene-, kebjet-) kebjen-ne-n kebjen-nö-ü kebjetä-nne-h
tarita ’tarjota’ (tariče-, tarit-) tarin-ne-n tarin-no-u tarita-nne-h
ruveta ’ruveta’ (rubie-, ruvet-) ruven-ne-n ruven-no-u ruveta-nne-h
kerritä ’ehtiä’ (kergie-, kerrit-) kerrin-ne-n kerrin-nö-ü kerritä-nne-h

 

Preesensin kieltomuoto

Kielteisessä potentiaalin preesensissä taipuu kieltoverbi ei persoonissa. 
Pääverbissä käytetään potentiaalin vartaloa:

en voittane ’en voittane’, et tahtone ’et tahtone’, (häi) ei suanne ’(hän) 
ei saane’, emmo leikanne ’emme leikanne’, etto ruvenne ’ette ruvenne’, 
(hüö) ei suadane ’(he) eivät saane’

Potentiaalin perfekti

Potentiaalin perfekti muodostetaan potentiaalin preesensissä taipu-
vasta apuverbistä olla tai liene ja pääverbistä tunnuksilla -nuh, -nüh, 
-nnuh, -nnüh, -luh, -lüh, -ruh, -rüh, -suh, -süh.

Monikon 3. persoonassa tunnukset ovat -du, -dü, -tu, -tü, -ttu, -ttü.

Yksivartaloisten verbien suaja/suaha ’saada’ (sua-), hüppie ’hyppiä’ 
(hüpi-, hüppi-) ja müvvä ’myydä’ (müö-) taivutus potentiaalin perfek-
tissä:

yks. 1. p. ollen/lienen suannuh hüppinüh müönnüh
yks. 2. p. ollet/lienet suannuh hüppinüh müönnüh
yks. 3. p. ollou/lienöü suannuh hüppinüh müönnüh
mon. 1. p. ollemmo/lienemmö suannuh hüppinüh müönnüh
mon. 2. p. olletto/lienettö suannuh hüppinüh müönnüh
mon. 3. p. oldaneh/liene suadu hüpittü müödü
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Kaksivartaloisten verbien panna ’panna’ (pane-, pan-), pestä ’pestä’ 
(peze-, pes-) ja nähtä ’nähdä’ (näi-, näh-) taivutus potentiaalin perfek-
tissä:

yks. 1. p. ollen/lienen pannuh pessüh nähnüh
yks. 2. p. ollet/lienet pannuh pessüh nähnüh
yks. 3. p. ollou/lienöü pannuh pessüh nähnüh
mon. 1. p. ollemmo/lienemmö pannuh pessüh nähnüh
mon. 2. p. olletto/lienettö pannuh pessüh nähnüh
mon. 3. p. oldaneh/liene pandu pestü nähtü

Kus häi lienöü/ollou kävellüh? Missä hän lienee kävellyt?
Hüö liene/oldaneh oldu samua He lienevät olleet samaa 
mieldü? mieltä?
Lienöügo se muga olluh? Liekö se niin ollut?
Midä lienen/ollen paissuh, en Mitä lienen puhunut, en 
musta. muista.

Perfektin kieltomuoto

Kielteisessä potentiaalin perfektissä taipuu kieltoverbi ei persoonissa, 
apuverbi olle/liene mon. 3. persoonassa oldane/lie(ne). Pääverbi on 
sama kuin myöntömuodossa.

en olle/liene huogavunnuh ’en liene levännyt’, et olle/liene leikannuh ’et 
liene leikannut’, (häi) ei olle/liene nähnüh ’(hän) ei liene nähnyt’, emmo 
olle/liene tiedänüh ’emme liene tietäneet’, etto olle/liene tulluh ’ette lie-
ne tulleet’, hüö ei oldane/liene sanottu ’he eivät liene sanoneet’ 

Imperatiivi
Imperatiivilla eli käskytavalla ilmaistaan käskyä, pyyntöä tai kehotus-
ta. Sitä käytetään – kuten suomessakin – vain preesensissä, yleisimmin 
yksikön ja monikon 2. persoonassa, harvemmin yksikön 3. ja monikon 
1. ja 3. persoonassa.
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Kirjuta jo se viesti! Kirjoita jo se viesti! 
Luve/Luvekkua tämä kirju! Lue/Lukekaa tämä kirja!
(Häi) mengäh jo kodih. (Hän) menköön jo kotiin.
Eläkkiämmö sovus! Eläkäämme sovussa!
(Hüö) tuldahes konzu tahtotah. (He) tulkoot silloin kun
 haluavat.
 
Imperatiivin tunnukset 

Yksikön 1. persoonasta ei voi muodostaa imperatiivia. 
Yksikön 2. persoonassa ei ole imperatiivin tunnusta. Taivutettaessa 
käytetään
a) yksivartaloisilla verbeillä heikkoa vokaalivartaloa, esim. tuo ’tuo’, 

jiä ’jää’, luve ’lue’
b) kaksivartaloisilla verbeillä vokaalivartaloa, esim. ole hüvä ’ole hyvä’, 

nouze ’nouse’, mene ’mene’, pakiče ’pyydä’, prosti ’anna anteeksi’

Yksikön 3. persoonassa tunnukset ovat

-gah, -gäh   olgah ’olkoon’, mengäh ’menköön’, tuogah ’tuokoon’

-kah, -käh  sanelkah ’sanelkoon’, nähkäh ’nähköön’ 

-kkah, -kkäh  otakkah ’ottakoon’, eläkkäh ’eläköön’

Monikon 1. persoonassa (vain juhlavassa kielenkäytössä) tunnukset 
ovat
-guammo, -giämmö  tuoguammo ’tuokaamme’, mengiämmö 
 ’menkäämme’

-kuammo, -kiämmö  sanelkuammo ’sanelkaamme’, säriskiämmö 
 ’vaviskaamme’

-kkuammo, -kkiämmö pakikkuammo ’pyytäkäämme’, eläkkiämmö 
 ’eläkäämme’
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Monikon 2. persoonassa tunnukset ovat
-gua, -giä, tulgua ’tulkaa’, olgua hüvät ’olkaa hyvät’, jiägiä ’jääkää’

-kua, -kiä noskua ’nouskaa’, küzelkiä ’kyselkää’

-kkua, -kkiä  prostikkua ’antakaa anteeksi’, jätäkkiä ’jättäkää’

Monikon 3. persoonassa tunnus on
-hes  otettahes ’ottakoot’, tuldahes ’tulkoot’, mendähes ’menkööt’, 

 käveltähes ’kävelkööt’

Seuraavassa erityyppisten yksi- ja kaksivartaloisten verbien imperatii-
vitaivutus yksikön 2. ja 3. persoonassa sekä monikon 2. ja 3. persoo-
nassa.

Yksivartaloiset verbit: 

Infinitiivi yks. 2. p. yks. 3. p. mon. 2. p. mon. 3. p.

ottua ’ottaa’ 
andua ’antaa’
keittiä ’keittää’
eliä ’elää’
kaččuo ’katsoa’
sanuo ’sanoa’
suuttuo ’suuttua’
jaksavuo ’riisuutua’
häibüö ’häipyä’
lugie ’lukea’
itkie ’itkeä’
eččie ’etsiä’
hüppie ’hyppiä’
tuvva ’tuoda’
süvvä ’syödä’
suaja/suaha  ’saada’ 
jiäjä/jiähä ’jäädä’

ota
anna
keitä
elä
kačo
sano
suutu
jaksavu
häivü
luve
itke
eči
hüpi
tuo
süö
sua
jiä

otakkah
andakkah
keitäkkäh
eläkkäh
kačokkah
sanokkah
suutukkah
jaksavukkah
häivükkäh
luvekkah
itkekkäh
ečikkäh
hüpikkäh
tuogah
süögäh
suagah
jiägäh

otakkua
andakkua
keitäkkiä
eläkkiä
kačokkua
sanokkua
suutukkua
jaksavukkua
häivükkiä
luvekkua
itkekkiä
ečikkiä
hüpikkiä
tuogua
süögiä
suagua
jiägiä

otettahes
annettahes
keitettähes
elettähes
kačottahes
sanottahes
suututtahes
jaksavuttahes
häivüttähes
lugiettahes
itkiettähes
ečittähes
hüpittähes
tuodahes
süödähes
suadahes
jiädähes
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Kaksivartaloiset verbit (huom. assimilaatio esim. pakit-kah > pakik-
kah ’pyytäköön’, pakikkua ’pyytäkää’,  ruvet-kah > ruvekkah ’ruvet-
koon’, ruvekkua ’ruvetkaa’):

Infinitiivi yks. 2. p. yks. 3. p. mon. 2. p. mon. 3. p.

leikata ’leikata’
hüpätä ’hypätä’
ruveta ’ruveta’, ’alkaa’
pehmetä ’pehmetä’
pakita ’pyytää’, ’anoa’
hävitä ’hävitä’
kavota ’kadota’
tukuta ’kasata’
juosta ’juosta’
nosta ’nousta’
pestä ’pestä’
sanella ’sanella’ 
küzellä ’kysellä’
panna ’panna’
mennä ’mennä’
purta ’purra’
nähtä ’nähdä’

leikkua
hüppiä
rubie
pehmene
pakiče
hävie
kaduo
tukkuo
juokse
nouze
peze
sanele
küzele
pane
mene
pure
näi

leikakkah
hüpäkkäh
ruvekkah
pehmekkäh
pakikkah
hävikkäh
kavokkah
tukukkah
juoskah
noskah
peskäh
sanelkah
küzelkäh
pangah
mengäh
purkah
nähkäh

leikakkua
hüpäkkiä
ruvekkua
pehmekkiä
pakikkua
hävikkiä
kavokkua
tukukkua
juoskua
noskua
peskiä
sanelkua
küzelkiä
pangua
mengiä
purkua
nähkiä

leikattahes
hüpättähes
ruvettahes
pehmettähes
pakittahes
hävittähes
kavottahes
tukuttahes
juostahes
nostahes
pestähes
saneltahes
küzeltähes
pandahes
mendähes
purtahes
nähtähes

Imperatiivin kieltomuoto

Kielteinen imperatiivi ilmaistaan apuverbillä älä ’älä’, älgäh ’älköön’, 
älgiä ’älkää’, äldähes ’älkööt’ ja pääverbin imperatiivimuodolla:

Älä nimidä küzele! Älä kysele mitään!
Älgäh vai mengäh sinne! Älköön vain menkö sinne!
Älgiä sidä piivuo juogua! Älkää juoko sitä kaljaa!
Älgiä ni pakikkua sidä! Älkää edes pyytäkö sitä!
Äldähes vai mendähes sinne. Älkööt vain menkö sinne.
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Modusten taulukko: esimerkkinä yksivartaloinen verbi sanuo (sano-) 
’sanoa’ ja kaksivartaloinen mennä (mene-, men-) yks. 1. ja monikon 2. 
persoonassa

Aika-
muoto

M O D U K S E T

Indikatiivi Konditionaali Potentiaali Imperatiivi
Preesens sanon, 

sanotto
menen, 
menettö

sanozin, sanozitto
menizin,
menizittö

sanonen, 
sanonetto
mennen,
mennettö

sano, 
sanokkua
mene,
mengiä

Imper-
fekti

sanoin,
sanoitto 
menin, 
menittö

sanonuzin,
sanonuzitto
mennüzin,
mennüzittö

– –

Perfekti olen sanonuh,
oletto sanonuh
olen mennüh,
oletto mennüh

olizin sanonuh,
olizitto sanonuh
olizin mennüh,
olizitto mennüh

ollen/lienen sanonuh, 
olletto/lienettö sanonuh
ollen/lienen mennüh,
olletto/lienettö mennüh

–

Pluskvam-
perfekti

olin sanonuh,
olitto sanonuh
olin mennüh,
olitto mennüh

olluzin sanonuh,
olluzitto sanonuh
olluzin mennüh,
olluzitto mennüh

– –

Futuuri rubien sanomah, 
rubietto sanomah
rubien menemäh,
rubietto mene-
mäh

– – –
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Refleksiiviverbit

Refleksiiviverbit  ilmaisevat sellaista toimintaa, joka kohdistuu lauseen 
subjektiin eli tekijään itseensä. Subjekti on siis samanaikaisesti myös 
objektina. Esimerkiksi verbi pestäkseh tarkoittaa itsensä pesemistä eli 
peseytymistä:

minä pezemmös ’minä peseydyn’
häi pezehes ’hän peseytyy’
müö pezemmökseh ’me peseydymme’

Refleksiiviverbin merkitys (mutta erilainen taivutus) on myös joillakin 
-uo, -üö, -vuo, -vüö -loppuisilla verbeillä, esim. pezevüö:

minä pezevün ’minä peseydyn’
häi pezevüü ’hän peseytyy’
müö pezevümmö ’me peseydymme’

Refleksiiviverbin tunnus -kseh liitetään verbin sanakirjamuotoon eli   
I infinitiiviin.

Refleksiiviverbin luku-persoonatunnukset
Luku-persoonatunnukset ovat yksikössä ja monikossa kaikissa moduk-
sissa paitsi imperatiivissa seuraavat:

yks. 1. p. -mmos, -mmös
yks. 2. p. -ttos, -ttös
yks. 3. p. -h, -hes
mon. 1. p. -mmokseh, -mmökseh
mon. 2. p. -ttokseh, -ttökseh
mon. 3. p. -hes

Yksikön 3. persoonassa käytetään molempia tunnuksia.



114

Seuraavassa käsitellään tavallisimmat tapaukset refleksiiviverbeistä ja 
ne taivutetaan indikatiivissa ja imperatiivissa. Konditionaali ja poten-
tiaali taivutuksineen on esitetty kirjan lopussa liitteissä 1 ja 2.

Refleksiiviverbin indikatiivin preesens
Persoonatunnus liittyy indikatiivin preesensvartaloon siten, että 
1) yksikön ja monikon 1. ja 2. persoonassa se liittyy heikkoon vokaa-

livartaloon:
 ottuakseh ’ryhtyä, heittäytyä, ottaa tehtäväkseen’ (ota-, otta-): 
 ota-mmos, ota-ttos, ota-mmokseh, ota-ttokseh
 pestäkseh ’peseytyä’ (peze-, pes-): peze-mmös, peze-ttös, 
 peze-mmökseh, peze-ttökseh

2) yksikön 3. persoonassa vahvaan vokaalivartaloon (jos verbillä on 
sekä heikko että vahva vartalo): otta-hes, peze-hes

3) monikon 3. persoonassa -ta, -tä -loppuiseen vartaloon: oteta-hes, 
pestä-hes.

Verbien ottuakseh ja pestäkseh taivutus preesensissä:

yks.1. p. ota-mmos peze-mmös
yks. 2. p. ota-ttos peze-ttös
yks. 3. p. otta-hes peze-hes
mon. 1. p. ota-mmokseh peze-mmökseh
mon. 2. p. ota-ttokseh peze-ttökseh
mon. 3. p. oteta-hes pestä-hes

valmistuakseh ’valmistautua’
Poigu valmistahes tutkindoh.  Poika valmistautuu tutkintoon.

jaksuakseh ’riisuutua’
Minä jaksammos da menen Minä riisuudun ja käyn
muate. nukkumaan.
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huaristellakseh ’ihmetellä (suu auki)’
Midäbo sit huaristelettokseh? Mitäs siinä ihmettelette?

nähtäkseh ’nähdä, tavata (toisensa)’
Näimmökseh! Nähdään!

Preesensin kieltomuoto

Kielteisessä preesensissä taipuu kieltoverbi ei. Pääverbin vahvaan var-
taloon liittyy refleksiivitunnus -i (en, et, ei, emmo, etto otta-i/peze-i); 
monikon 3. persoonassa pääverbi on sama kuin myöntömuodossa (hüö 
ei oteta-hes/pestä-hes).

rodiekseh ’tulla joksikin’
Ei jo heijän hommis nimidä roih! Ei heidän touhuistaan mitään
 tule!
huijustuakseh ’hävetä’
Eigo häi ni huijustai omassah Eikö hän edes häpeä puhei-
paginoi? taan?

Refleksiiviverbin indikatiivin imperfekti
Refleksiiviverbin imperfekti muodostetaan liittämällä i-tunnus imper-
fektivartaloon (ks. yksi- ja kaksivartaloiset verbit imperfektissä, luku 
Verbit/Imperfekti).

Verbien ottuakseh ja pestäkseh taivutus imperfektissä:

yks. 1. p. oti-mmos pezi-mmös
yks. 2. p. oti-ttos pezi-ttös
yks. 3. p. otti-hes pezi-hes
mon. 1. p. oti-mmokseh pezi-mmökseh
mon. 2. p. oti-ttokseh pezi-ttökseh
mon. 3. p. otetti-hes pesti-hes
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siirdiäkseh ’siirtyä’
Lähtendü siirdihes nedälikse. Lähtö siirtyi viikolla.

ozuttuakseh ’osoittautua’
Kazvain ozuttihes hüvänlua- Kasvain osoittautui hyvänlaa-
duzekse. tuiseksi.

muhahtuakseh ’hymyillä’
Sinä vai muhahtittos da  Sinä vain hymyilit ja olit hiljaa.
vaikastuit. 

Imperfektin kieltomuoto

Imperfektissä taipuu kieltoverbi ei. Pääverbi on aktiivin II partisiippi-
muodossa, jonka tunnuksen (-nuh, -nüh jne.) loppukonsonantti -h 
katoaa refleksiivitunnuksen -hes edellä (en, et, ei, emmo, etto ottanu-
hes/pessü-hes). Monikon 3. persoonassa pääverbi on passiivin II par-
tisiippimuodossa (tunnukset -du, -dü, -tu, -tü, -ttu, -ttü), johon liit-
tyy tunnus hes: hüö ei otettu-hes/pestü-hes.

kačellakseh ’katsella’
Emmo ni kačelluhes heihpäi. Emme katsoneetkaan heihin päin.

naijakseh ’mennä naimisiin’ 
Meijän nuoret ei vie naiduhes. Meidän nuoret eivät menneet vielä
 naimisiin.

Refleksiiviverbin indikatiivin perfekti
Perfektin apuverbi olla taipuu preesensissä. Pääverbi on aktiivin II 
partisiippimuodossa, jonka tunnuksen (-nuh, -nüh jne.) loppukon-
sonantti -h katoaa refleksiivitunnuksen -hes edellä. Monikon 3. per-
soonassa pääverbi on passiivin II partisiippimuodossa (tunnukset -du, 
-dü, -tu, -tü, -ttu, -ttü), johon liittyy tunnus -hes.



117

Verbien ottuakseh ja pestäkseh taivutus perfektissä:

yks. 1. p. olen  ottanu-hes pessü-hes
yks. 2. p. olet  ottanu-hes pessü-hes
yks. 3. p. on  ottanu-hes pessü-hes
mon. 1. p. olemmo  ottanu-hes pessü-hes
mon. 2. p. oletto  ottanu-hes pessü-hes
mon. 3. p. ollah  otettu-hes pestü-hes

loppiekseh ’loppua’
Kai hüvä on loppenuhes. Kaikki hyvä on jo loppunut.

rodiekseh ’syntyä’, ’tapahtua’ 11

Minä olen rodinuhes Suomes. Olen syntynyt Suomessa.
Midäbo sinunke on rodinuhes? Mitä sinulle on tapahtunut?

iloijakseh ’iloita, riemuita’
Müö kaikin olemmo iloinnuhes Me kaikki olemme iloin-
sinun podarkas. neet sinun lahjastasi.

Perfektin kieltomuoto

Kieltomuodossa taipuu kieltoverbi ei. Apuverbistä olla käytetään vo-
kaalivartaloa ole-, monikon 3. persoonassa muotoa olla. Pääverbi on 
myöntömuodossa: en, et, ei, emmo, etto ole ottanu-hes/pessü-hes; hüö ei 
olla otettu-hes/pestü-hes.

heittiäkseh ’laskeutua’, ’tekeytyä’
Brihačut ei olla heitüttühes Pojat eivät ole laskeutuneet
alah levolpäi. alas katolta.
Et taki ole heittänühes voimat- Et kai ole tekeytynyt sairaaksi?
tomakse? 

tostuakseh ’älytä’, ’huomata’
En velli ole tostanuhes, kui Enpä vaan ole huomannut, miten
ollah sinul dielot. asiasi ovat.

11 Verbillä rodiekseh on myös rinnakkaismuoto roita (olen roinnuh Suomes ’olen 
syntynyt Suomessa’).
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Refleksiiviverbin indikatiivin pluskvamperfekti
Pluskvamperfektissä taipuu apuverbi olla imperfektissä. Pääverbi on 
samassa muodossa kuin perfektissä.

Verbien ottuakseh ja pestäkseh taivutus pluskvamperfektissä:

yks. 1. p. olin  ottanu-hes pessü-hes
yks. 2. p. olit  ottanu-hes pessü-hes
yks. 3. p. oli  ottanu-hes pessü-hes
mon. 1. p. olimmo  ottanu-hes pessü-hes
mon. 2. p. olitto  ottanu-hes pessü-hes
mon. 3. p. oldih  otettu-hes pestü-hes

šuoriekseh ’pukeutua’
Neidižet muga stil’no Tytöt olivat pukeutuneet
oldih šuoriettuhes. niin tyylikkäästi.

vilahtuakseh ’vilahtaa’
Kenlienne oli vilahtannuhes Joku oli vilahtanut
ikkunas siiriči. ikkunan ohi.

Pluskvamperfektin kieltomuoto

Kieltomuodossa taipuu kieltoverbi ei. Apuverbi olla on muodossa ol-
luh (akt. II partis.), monikon 3. persoonassa muodossa oldu (pass. II 
partis.). Pääverbi on myöntömuodossa:

en, et, ei, emmo, etto olluh ottanu-hes/pessü-hes, hüö ei oldu otettu-hes/
pestü-hes

nähtäkseh ’nähdä, tavata (toisensa)’
Müö jo ammui emmo olluh Emme olleet tavanneet pitkään
nähnühes. aikaan.
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ilmoittuakseh ’ilmoittautua’
Eigo hüö oldu ni ilmoitettuhes Eivätkö he olleet ilmoittautu-
kilbah? neetkaan kilpailuun?
 

Refleksiiviverbin indikatiivin futuuri
Futuurin apuverbi ruveta taipuu preesensissä. Pääverbin vartalo on       
-ma, -mä -loppuinen, ja siihen liittyy refleksiivitunnus -hes. Kielto-
muodossa taipuu kieltoverbi ei. Apuverbistä käytetään vartaloa ru-
bie-, monikon 3. persoonassa muotoa ruveta, ja pääverbi on sama kuin 
myöntömuodossa.

Futuuritaivutus verbistä pestäkseh

 myöntömuodossa kieltomuodossa
yks. 1. p. rubien pezemä-hes en rubie pezemä-hes
yks. 2. p. rubiet pezemä-hes et rubie pezemä-hes
yks. 3. p. rubieu pezemä-hes ei rubie pezemä-hes
mon. 1. p. rubiemmo pezemä-hes emmo rubie pezemä-hes
mon. 2. p. rubietto pezemä-hes etto rubie pezemä-hes
mon. 3. p. ruvetah pezemä-hes ei ruveta pezemä-hes

nähtäkseh ’nähdä, tavata (toisensa)’
Nügöi müö rubiemmo nägemähes Nyt tapaamme toisiamme
puaksumbah. useammin.

laškistellakseh ’laiskotella’
Etto taki rubie laškistelemahes Ette kai laiskottele koko päi-
kogo päiviä! vää!
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Refleksiiviverbin imperatiivi
Refleksiiviverbiä käytetään imperatiivissa – kuten muitakin verbejä – 
enimmäkseen yksikön ja monikon 2. persoonassa, harvemmin yksikön 
3. ja monikon 1. ja 3. persoonassa.

Imperatiivin luku-persoonatunnukset:

yks. 1. p. ei käytetä mon. 1. p. -kkuammokseh, -kkiämmökseh
-kuammokseh, -kiämmökseh

yks. 2. p. -i, -je mon. 2. p. -kkuattokseh, -kkiättökseh
-kuattokseh, -kiättökseh

yks. 3. p. -kkahes, -kkähes 
-kahes, -kähes

mon. 3. p. -hes

Refleksiivitunnukset liitetään indikatiivin preesensin vokaalivarta-
loon. Yksikön 2. persoonassa käytetään vahvaa vokaalivartaloa. Mo-
nikon 3. persoonassa yksivartaloisista verbeistä käytetään -tta, -ttä 
-vartaloa, kaksivartaloisista -ta, -tä -vartaloa.

Verbien ottuakseh ja pestäkseh imperatiivitaivutus eri persoonissa:

yks. 2. p. otta-i peze-i
yks. 3. p. ota-kkahes pes-kähes
mon. 1. p. ota-kkuammokseh pes-kiämmökseh
mon. 2. p. ota-kkuattokseh pes-kiättökseh
mon. 3. p. otetta-hes pes-tähes

pestäkseh ’peseytyä’
Pezei/Peskiättökseh hüvin Peseydy/Peseytykää hyvin lämpimällä
lämmäl viel! vedellä!
(Häi) peskähes putilleh! (Hän) peseytyköön kunnolla!
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moliekseh ’rukoilla’
Molikkuammokseh Hospodil Rukoilkaamme Herralta terveyttä!
tervehüttü!

istuokseh ’istuutua’
(Hüö) istuttahes kunne (He) istuutukoot minne ha-
tahtotah. luavat.
 

Imperatiivin kieltomuoto

Kieltomuodossa taipuu kieltosana älä kuten indikatiivin imperatiivis-
sa; pääverbi on sama kuin myöntömuodossa. Yksikön ja monikon 1. 
persoonassa ei käytetä kielteistä imperatiivia.

Verbien ottuakseh ja pestäkseh taivutus imperfektin kieltomuodossa:

yks. 2. p. älä otta-i peze-i
yks. 3. p. älgäh ota-kkahes pes-kähes
mon. 2. p. älgiä ota-kkuattokseh pes-kiättökseh
mon. 3. p. äldähes otetta-hes pestä-hes

laškistellakseh ’laiskotella’
Älä laškistelei, ottai ruadoh! Älä laiskottele, rupea hommiin!

istuokseh ’istuutua’
Älgiä vai istukkuattokseh  Älkää vain istuutuko siihen pöytään!
sih stolah! 

härčistelläkseh ’niskoitella’, ’olla kiusana/harmina’
Äldähes vai härčisteldähes! Älkööt vain niskoitelko!
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Nominaalimuodot

Verbien nominaalimuodot, joita ovat infinitiivit ja partisiipit, käyttäy-
tyvät osittain verbien, osittain nominien tapaan.

Infinitiivit
Infinitiivit ovat verbimuotoja, joilla ei ole persoonataivutusta eikä 
aika-, luku- ja tapamuotoja. Niillä on eräitä nominien ominaisuuk-
sia, eli niitä käytetään tietyissä sijamuodoissa: kirjuttajes ’kirjoittaessa’ 
(inessiivi), pajattajen ’laulaen’ (instruktiivi), kävelemäs ’kävelemässä’ 
(inessiivi), süömäh ’syömään’ (illatiivi), maguamas(päi) ’nukkumasta’ 
(elatiivi), lugemattah ’lukematta’ (abessiivi).

I infinitiivi

Ensimmäinen infinitiivi on verbin sanakirjamuoto eli perusmuoto:
vuottua ’odottaa’, oppie ’kokeilla’, kuččuo ’kutsua’, tarita ’tarjota’, paista 
’puhua’, lüvvä ’lyödä’ 

Yksivartaloisilla verbeillä I infinitiivin tunnukset ovat -a, -ä, -o, -ö, 
-e, -ja, -jä, -va, -vä. Tunnus liittyy vahvaan vokaalivartaloon, jos ver-
billä on sellainen, muutoin heikkoon:

-a, -ä: soittu-a ’soittaa’ (soita-, soitta-), peitti-ä ’peittää’, ’salata’ (peitä-, 
peittä-)
Muista: vartalon loppuvokaali vaihtelee infinitiivin tunnuksen edellä 
(a ~ u, ä ~ i).

-o, -ö: kačču-o ’katsoa’ (kačo-, kaččo-), nägü-ö ’näkyä’ (nävü-, nägü-)
Muista: Vokaalivaihtelu o ~ u, ö ~ ü.

-e: lugi-e ’lukea’ (luve-, luge-), ečči-e ’etsiä’ (eči-, ečči-)
Muista: Vokaalivaihtelu e ~ i.
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-ja, -jä: sua-ja ’saada’ (sua-), igävöi-jä ’ikävöidä’ (igävöi-)
-va, -vä: juv-va ’juoda’ (juo-), süv-vä ’lyödä’ (süö-)

Kaksivartaloisten verbien I infinitiivin tunnukset ovat -la, -lä, -na, 
-nä, -ta, -tä.
Tunnus liittyy konsonanttivartaloon:

-la, -lä: tul-la ’tulla’ (tule-, tul-), kävel-lä ’kävellä’ (kävele-, kävel-)
-na, -nä: pan-na ’panna’ (pane-, pan-), men-nä ’mennä’ (mene-, men-)
-ta, -tä: kavo-ta ’kadota’ (kaduo-, kavot-), näh-tä ’nähdä’ (näi-, näge-, 
näh-)

I infinitiiviä käytetään
1) ilmaistaessa tekemisen tarkoitusta:
 Anna minul(e) midätah juvva! Anna minun juoda jotakin!

2) ilmaistaessa tekemisen kohdetta eli objektia:
 Valmistan vähäzen süvvä. Teen vähän syötävää.
 Kačoin parahakse olla vaikkani. Katsoin parhaaksi olla vaiti.

3) predikaatin osana yksipersoonaisten verbien yhteydessä:
 Minul(e) pidäü huogavuo. Minun täytyy levätä.
 Hänel(e) himoittau tulla. Hän haluaa tulla.
 Pädöü meil(e) eliä tiä. Meidän on hyvä asua täällä.

4) ilmaistaessa subjektia:
 Paha on vihata vellie. Paha on vihata veljeään.
 Ei ole nimidä tolkuu kiirehtiä. Ei ole järkevää kiirehtiä.

5) tahtomista, alkamista tai lupaamista ilmaisevien verbien yhteydessä:
 Tahtotgo süvvä? Haluatko syödä?
 Rubietgo jo muata? Alatko jo nukkua?
 Vuota, opin avata uksen! Odota, yritän avata oven!
 Voitto jo tulla. Voitte jo tulla.
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6) lyhyissä kysymyksissä:
 Kunne lähtie? Minne mennä?
 Konzu tulla? Milloin tulla?
 Midä ruadua? Mitä tehdä?

II infinitiivi

II infinitiivin tunnukset ovat kaksivartaloisilla verbeillä ja -va, -vä -
loppuisilla yksivartaloisilla -e, muilla yksivartaloisilla verbeillä -je.

Tunnukset liittyvät I infinitiivimuotoon siten, että tunnuksen edel-
tä katoaa infinitiivin loppuvokaali: olla + e = oll-e-s ’ollessa’, juvva, 
juvv-e-s ’juodessa’, süvvä, süvv-e-s ’syödessä’ tai loppudiftongin jompi-
kumpi osa: kaččuo + je = kaččo-je-s ’katsoessa’, ottua, otta-je-s ’ottaessa’, 
hüppie, hüppi-je-n ’hyppien’.

II infinitiiviä käytetään kahdessa sijassa, inessiivissä (sijapääte -s) ja 
instruktiivissa (sijapääte -n). Sijapäätteet liittyvät II infinitiivin tun-
nukseen:

mennä: menn-e-s ’mennessä’, menn-e-n ’mennen’
juosta: juost-e-s ’juostessa’, juost-e-n ’juosten’
katkata: katkat-e-s ’katkaistessa’, katkat-e-n ’katkaisten’
lüvvä: lüvv-e-s ’lyödessä’, lüvv-e-n ’lyöden’
lugie: lugi-je-s ’lukiessa’, lugi-je-n ’lukien’
ottua: otta-je-s ’ottaessa’, otta-je-n ’ottaen’
peittiä: peittä-je-s ’salatessa’, peittä-je-n ’salaten’

II infinitiivin inessiivi tarkoittaa tekemistä, joka on samanaikaista pää-
verbin kanssa:

Tänäpäi äijäl väzüin kirjuttajes. Tänään väsyin kovin kirjoittaessani.
Ostitgo süömistü kodih tulles? Ostitko ruokaa kotiin tullessasi?
Lugijes aigu terväh menöü. Lukiessa aika kuluu nopeasti.
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II infinitiivin instruktiivi tarkoittaa tekemisen tapaa tai keinoa:

Häi tuli kodih itkijen. Hän tuli kotiin itkien.
Vagavah ajatellen kai selgenöü. Vakavasti ajatellen kaikki selviää.
Riijellen ei ruavot eistütä. Riidellen eivät työt edisty.

III infinitiivi

III infinitiivin tunnus -ma, -mä liittyy verbin vokaalivartaloon; jos 
verbillä on myös vahva vokaalivartalo, tunnus liittyy siihen:
ostua (osta-): osta-ma-s ’ostamassa’, keittiä (keitä-, keittä-): keittä-mäh 
’keittämään’

III infinitiiviä käytetään viidessä sijamuodossa.

1) Inessiivillä ilmaistaan tekoa, jota joku tai jokin on tekemässä:
 Tütär on Piiteris opastumas. Tytär on Pietarissa opiskelemassa.
 Olin jo menemäs muate, ku Olin jo menossa nukkumaan, kun
 soitit. soitit.
 Jürü on nouzemas. Ukonilma on nousemassa.

2) Elatiivilla ilmaistaan tekemistä, josta luovutaan:
 Ku vai piäzizin velgoi maksa- Pääsisinpä maksamasta velkoja!
 mas!
 Noskua jo maguamas! Nouskaa jo ylös!
 Jogoi tulitto ongittamas(päi)? Joko tulitte ongelta?

3) Illatiivi tarkoittaa tekoa, johon ryhdytään. Sitä käytetään usein

a) liikettä ilmaisevien verbien kuten mennä ’mennä’, tulla ’tulla’, lähtie 
’lähteä’, istuokseh ’istuutua’, kerävüö ’kokoontua’, juosta ’juosta’, siir-
düö ’siirtyä’, piästä ’päästä’ kanssa:

 Menen keittämäh čuajuu. Menen keittämään teetä.



126

 Lähtemmögo hiihtelemäh? Lähdetäänkö hiihtelemään?
 Nuorizo kerävüi kaččelemah Nuoriso kokoontui katselemaan
 televiizorua. televisiota.

b) alkamista ilmaisevien verbien kuten ruveta ’alkaa’, ’ruveta’, šuorita 
’hankkiutua’, sellitä ’aikoa’ kanssa:

 Rubiettogo jo süömäh? Rupeatteko jo syömään?
 Huomei selgiemmö ruada- Huomenna rupeamme työskente-
 mah. lemään.
 Sportsmenat šuorittih kilbai- Urheilijat hankkiutuivat kilpai-
 lemah. lemaan.

c) käskyverbien kuten käskie ’käskeä’, kehoittua ’kehottaa’, miärätä 
’määrätä’, opastua ’opettaa’, ohjata ’ohjata’, nevvuo ’neuvoa’,  pakoittua 
’pakottaa’ yhteydessä:

 Kenbo sinuu käski muga Kuka sinua käski sanomaan niin?
 sanomah?
 Muamo da tuatto nevvottih Äiti ja isä neuvoivat elämään
 putilleh elämäh. kunnolla.

d) verbien ehtie ’ehtiä’, jouduo ’joutua’, puuttuo, sattuo ’sattua’, ’osua’ 
kanssa:

 Ehtitgo kaččomah minun Ehditkö katsomaan kirjoitustani? 
 kirjutustu?
 Midäbo sinä nügöi puutuit Mitä sinä nyt satuitkaan sano-
 sanomah? maan?
 Juna müöhästüi, jouvvuimmo Juna myöhästyi, joten jouduimme 
 vuottamah. odottamaan.

e) eräissä substantiivi- ja adjektiivilausekkeissa:
 Häi on muasteri soittamah. Hän on mestari soittamaan.
 Pekoi on kirkei lugemah. Pekka on nopea lukemaan.
 Olemmo valmehet avvutta- Olemme valmiit auttamaan  

mah sinul(e). sinua.
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4) Adessiivi tarkoittaa tekemisen keinoa, välikappaletta tai tapaa:
 Kieleh voit opastuo vaigu Kieltä voit oppia vain puhumalla.
 pagizemal.
 Selgiä liečitäh hieromal. Selkää hoidetaan hieromalla.
 Ruaduo et ruadamal lope. Työtä et tekemällä valmiiksi saa.

5) Abessiivi tarkoittaa tekoa, joka ei ole tapahtunut:
 Kirju jäi lugemattah. Kirja jäi lukematta.
 Pidäü olla süömättäh da Pitää olla syömättä ja juomatta.
 juomattah.
 Nügöi niken ei tule kuččumat- Nykyään kukaan ei tule kutsu-
 tah. matta.

Partisiipit
Partisiipit ovat adjektiivin luonteisia verbin nominaalimuotoja. Niitä 
on neljä: aktiivin I ja II partisiippi ja passiivin I ja II partisiippi. Attri-
buuttina ollessaan partisiipit kongruoivat pääsanansa kanssa ja taipu-
vat nominien tavoin kaikissa sijamuodoissa yksikössä ja monikossa:

Ei pie nostattua maguajua Ei saa herättää nukkuvaa miestä.
mužikkua.
Hänen kirjutetus tekstas on vie Hänen kirjoittamassaan tekstissä
midätah kohendettavua. on vielä jotain korjattavaa.
Vuassu on valmis juodavakse. Kalja on valmista juotavaksi.
Ei pie itkie mennüzii aigoi. Ei saa itkeä menneitä aikoja.
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Taivutuskaava kaikille neljälle partisiipille on yhteinen:

verbin vartalo + partisiipin tunnus + lukutunnus (monikossa) 
+ sijapääte

Yhteistä verbien kanssa on se, että partisiipilla voidaan ilmaista
a) jatkuvaa tai päättynyttä tekemistä:
 lugii ristikanzu ’lukeva ihminen’
 lugenuh ristikanzu ’lukenut (korkeasti koulutettu) ihminen’

b) aktiivia ja passiivia:
 kavonnuh koiru ’kadonnut koira’
 kavotettu nuorus ’kadotettu nuoruus’

Aktiivin I partisiippi

Aktiivin I partisiippi ilmaisee parhaillaan tapahtuvaa, jatkuvaa tai 
tulevaa tekemistä:

Kursiloil on vaigu hüvin opastujua Kursseilla on vain hyvin opis-
nuordu. kelevia nuoria.
Häi on äijänlubuaju muzikantu. Hän on lupaava muusikko.
Ajelemmo čuasun peräs lähtijäl Matkustamme tunnin kuluttua 
junal. lähtevällä junalla.

Aktiivin I partisiipin tunnus yksikön nominatiivissa on -i. Sen rinnalla 
ovat mahdollisia myös tunnukset -ju, -jü:

ostai, ostaju ’ostava’, ’ostaja’, menii, menijü ’menevä’, ’menijä’ (suomen-
nettavissa usein myös tekijänimellä)
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Tunnus liittyy 
a) verbin (vahvaan) vokaalivartaloon:
 kandua (kanna-, kanda-): kandai, kandaju ’kantava’, ’kantaja’
 tüöndiä (tüönnä-, tüöndä-): tüöndäi, tüöndäjü ’lähettävä’, ’lähettäjä’
tai
b) diftongivartaloon (vain tunnus -ju, -jü):
 tuvva (tuo-): tuoju ’tuova’, ’tuoja’,
 müvvä (müö-): müöjü ’myyvä’, ’myyjä’
 katkata (katkua-) katkuaju ’katkaiseva’, ’katkoja’, 
 hüpätä (hüppiä-, hüpät-) hüppiäjü ’hyppäävä’, ’hyppääjä’

Muissa sijamuodoissa kuin nominatiivissa tunnus on -ja, -jä. Vartalon 
loppuvokaali -e vaihtelee -i:n kanssa (e ~ i) tunnuksen -ja, -jä edellä:

lugie (luve-, luge-): lugi-ju, lugi-ja-n, lugi-ja-l, lugi-ja-nnu  ’lukeva’, ’lu-
kija’
lähtie (lähte-): lähti-jü, lähti-jä-n, lähti-jä-l, lähti-jä-nnü ’lähtevä’, 
’lähtijä’

Monikon i-tunnuksen edeltä katoaa -ja, -jä -tunnuksesta loppuvokaali 
-a, -ä:

kaččoi (kaččoja-): kaččoj-i-en ’katsovien’, ’katsojien’ 
süöjü (süöjä-): süöj-i-en ’syövien’, ’syöjien’

Monikon i-tunnuksen edellä tapahtuu vaihtelu (a ~ o), (ä ~ ö) silloin, 
kun j:n edellä on i:

lugii (lugija-): lugij-o-in ’lukevien’, ’lukijoiden’
eččii (eččijä-): eččij-ö-in ’etsivien’, ’etsijöiden’

Seuraavan sivun taulukossa on esitettynä aktiivin I partisiippien ostai 
(ostaja-) ’ostava’, ’ostaja’, tutkii (tutkija-) ’tutkiva’, ’tutkija’, süöjü (süöjä-) 
’syövä’, ’syöjä’, eččii (eččijä-) ’etsivä’, ’etsijä’ taivutus yksikössä ja monikossa.
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Sija Yksikkö Monikko

Nom. ostai, 
tutkii

süöjü,
eččii

ostajat,
tutkijat

süöjät, 
eččijät

Gen. ostajan,
tutkijan

süöjän,
eččijän

ostajien,
tutkijoin

süöjien,
eččijöin

Akkus. I 

Akkus. II

ostajan,
tutkijan
ostai, tutkii

süöjän,
eččijän
süöjü, eččii

–

ostajat, tutkijat

–

süöjät, eččijät
Partit. ostajua,

tutkijua
süöjiä,
eččijiä

ostajii,
tutkijoi

süöjii,
eččijöi

Ess. ostajannu,
tutkijannu

süöjännü,
eččijännü

ostajinnu,
tutkijoinnu

süöjinnü,
eččijöinnü

Transl. ostajakse,
tutkijakse

süöjäkse,
eččijäkse

ostajikse,
tutkijoikse

süöjikse,
eččijöikse

Iness. ostajas,
tutkijas

süöjäs,
eččijäs

ostajis,
tutkijois

süöjis,
eččijöis

Elat. ostajas(päi)
tutkijas(päi)

süöjäs(päi)
eččijäs(päi)

ostajis(päi),
tutkijois(päi)

süöjis(päi),
eččijöis(päi)

Illat. ostajah,
tutkijah

süöjäh,
eččijäh

ostajih,
tutkijoih

süöjih,
eččijöih

Adess. ostajal,
tutkijal

süöjäl,
eččijäl

ostajil,
tutkijoil

süöjil,
eččijöil

Ablat. ostajal(päi),
tutkijal(päi)

süöjäl(päi)
eččijäl(päi)

ostajil(päi),
tutkijoil(päi)

süöjil(päi),
eččijöil(päi)

Allat. ostajale,
tutkijale

süöjäle,
eččijäle

ostajile,
tutkijoile

süöjile,
eččijöile

Abess. ostajattah,
tutkijattah

süöjättäh,
eččijättäh

ostajittah,
tutkijoittah

süöjittäh,
eččijöittäh

Komit. ostajanke,
tutkijanke

süöjänke,
eččijänke

ostajienke,
tutkijoinke

süöjienke,
eččijöinke

Prolat. ostajači,
tutkijači

süöjäči,
eččijäči

ostajiče,
tutkijoiči

süöjiči,
eččijöiči

Instr. – – ostajin,
tutkijoin

süöjin,
eččijöin
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Aktiivin II partisiippi

Aktiivin II partisiippi ilmaisee aiemmin päättynyttä tekemistä:

Itkenüh pikkulapsi jo alevui. Itkenyt vauva rauhoittui jo.
Müö kaikin ečimmö kavonnuttu Me kaikki etsimme kadonnutta
kažii. kissaa.
Väzünüzii turistoi kovah juotatti. Väsyneitä turisteja janotti kovin.
Älä osta varrastettuu mašinua! Älä osta varastettua autoa!

Sama taivutusmuoto on esiintynyt aiemmin imperfektin kieltomuotoa 
sekä perfektiä ja pluskvamperfektiä muodostettaessa:

Häi nimidä ei virkanuh minule. Hän ei puhunut minulle mitään.
Oletgo jo süönnüh murginan? Oletko jo syönyt lounaan?
Tuuli oli nostanuh allot järvele. Tuuli oli nostanut aallot järvelle.

Aktiivin II partisiipin tunnukset yksikössä ovat nominatiivissa -nuh, 
-nüh, -nnuh, -nnüh, muissa sijamuodoissa -nuo, -nüö, -nnuo, -nnüö 
paitsi partitiivissa -nut, -nüt, -nnut, -nnüt.

Monikon nominatiivissa tunnukset ovat -nuot, -nüöt, muissa sija-
muodoissa -nuz, -nüz, -nnuz, -nnüs.

Tunnuksen valinnan määrää verbin yksi- tai kaksivartaloisuus sekä 
vartalon tavujen lukumäärä. Yksivartaloisiin verbeihin tunnus liittyy 
seuraavasti:
a) jos verbillä on yksi- tai monitavuinen vartalo, tunnus on -nnuh, 

-nnüh. Se liittyy heikkoon vokaalivartaloon:
 süvvä (süö-): süö-nnüh ’syönyt’
 kirjuttua (kirjuta-, kirjutta-): kirjuta-nnuh ’kirjoittanut’
 kehittiä (kehitä-, kehittä-): kehitä-nnüh ’kehittänyt’
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b) jos verbillä on kaksitavuinen vartalo, tunnus on -nuh, -nüh. Se 
liittyy vahvaan vokaalivartaloon:

 andua (anna-, anda-): anda-nuh ’antanut’
 suuttuo (suutu-, suuttu-): suuttu-nuh ’suuttunut’
 peittiä (peitä-, peittä-): peittä-nüh ’salannut’
 moittie (moiti-, moitti-): moitti-nuh ’moittinut’

Kaksivartaloisilla verbeillä tunnus on -nuh, -nüh. Se liittyy konso-
nanttivartaloon. Vartalon loppukonsonantin ja tunnuksen liittyessä 
yhteen tapahtuu mukautumisilmiö eli assimilaatio. Kun tunnuksen 
alkukonsonantti muuttuu vartalon loppukonsonantin kaltaiseksi, on 
kyseessä progressiivinen ( → etenevä) assimilaatio: pestä ’pestä’ (peze-, 
pes-): pes + nüh = pessüh.

Progressiivinen assimilaatio tapahtuu -lla, -llä, -rta, -rtä, -sta, -stä 
-loppuisilla verbeillä:
tulla (tule-, tul-): tul + nuh = tulluh ’tullut’
kävellä (kävele-, kävel-): kävel + nüh = kävellüh ’kävellyt’
purta (pure-, pur-): pur + nuh = purruh ‘purrut’
nosta (nouze-, nos-): nos + nuh = nossuh ’noussut’
piästä (piäze-, piäs-): piäs + nüh = piässüh ’päässyt’

Päinvastaisessa ilmiössä eli regressiivisessä (← takautuvassa) assimi-
laatiossa vartalon loppukonsonantti muuttuu tunnuksen alkukonso-
nantin kaltaiseksi: vastata ’vastata’ (vastua-, vastat-): vastat + nuh = 
vastannuh.

Regressiivinen assimilaatio tapahtuu -ata, -ätä, -eta, -etä, -ita, -itä, 
-ota, -ötä, -uta-loppuisilla verbeillä:
katkata (katkua-, katkat-): katkat + nuh = katkannuh ’katkaissut’
sevätä (sebiä-, sevät-): sevät + nüh = sevännüh ’halannut’
pajeta (pagene-, pajet-): pajet + nuh = pajennuh ’paennut’
pakita (pakiče-, pakit-): pakit + nuh = pakinnuh ’pyytänyt’
hävitä (hävie-, hävit-): hävit + nüh = hävinnüh ’hävinnyt’
kavota (kaduo-, kavot-): kavot + nuh = kavonnuh ’kadonnut’
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Aktiivin II partisiippien tulluh ’tullut’ ja hävinnüh ’hävinnyt’ taivutus 
yksikössä ja monikossa:

Sija Yksikkö Monikko Yksikkö Monikko
Nom. tulluh tulluot hävinnüh hävinnüöt
Gen. tulluon tulluzien hävinnüön hävinnüzien
Akkus. I
Akkus. II

tulluon
tulluh

–
tulluot

hävinnüön
hävinnüh

–
hävinnüöt

Partit. tulluttu tulluzii hävinnüttü hävinnüzii
Ess. tulluonnu tulluzinnu hävinnüönnü hävinnüzinnü
Transl. tulluokse tulluzikse hävinnüökse hävinnüzikse
Iness. tulluos tulluzis hävinnüös hävinnüzis
Elat. tulluos(päi) tulluzis(päi) hävinnüös(päi) hävinnüzis(päi)
Illat. tulluoh tulluzih hävinnüöh hävinnüzih
Adess. tulluol tulluzil hävinnüöl hävinnüzil
Ablat. tulluol(päi) tulluzil(päi) hävinnüöl(päi) hävinnüzil(päi)
Allat. tulluole tulluzile hävinnüöle hävinnüzile
Abess. tulluottah tulluzittah hävinnüöttäh hävinnüzittäh
Komit. tulluonke tulluzienke hävinnüönke hävinnüzienke
Prolat. tulluoči tulluziči hävinnüöči hävinnüziči
Instr. – tulluzin – hävinnüzin

 
Passiivin I partisiippi

Passiivin I partisiippia käytetään adjektiivin tavoin. Se ilmaisee 

1) tekoa, joka on tekeillä tai välttämätön tehdä:
 Kui pitkü on juostavu matku? Kuinka pitkä on juostava matka?
 Ongo kois midätah süödäviä? Onko kotona mitään syötävää?
 Lugiettavat kirjat vuotetah Luettavat kirjat odottavat sinua.
 sinuu.

2) tekemistä, joka ei ole vielä päättynyt:
 Müödävännü on moudusobua. Myytävänä on muotivaatteita.
 Vien pluat’an ommeltavakse. Vien leningin ommeltavaksi.



134

Heil on viizi kazvatettavua lastu. Heillä on viisi lasta kasvatettavana.
Ostin kannettavan tiedokonehen. Ostin kannettavan tietokoneen.

Passiivin I partisiipin tunnus on nominatiivissa -vu, -vü, muissa sija-
muodoissa -va, -vä.

Tunnus liittyy -tta, -ttä, -ta, -tä, -da, -dä -loppuisiin vartaloihin:

kirjuttua ’kirjoittaa’: kirjutetta-vu ’kirjoitettava’, kandua ’kantaa’: kan-
netta-vu ’kannettava’
kiändiä ’kääntää’: kiännettä-vü ’käännettävä’, keittiä ’keittää’: keitettä-
vü ’keitettävä’
juosta ’juosta’: juosta-vu ’juostava’, nähtä ’nähdä’: nähtä-vü ’nähtävä’
juvva ’juoda’: juoda-vu ’juotava’, süvvä ’syödä’: süödä-vü ’syötävä’

Sanayhtymän ostettavu soba ’ostettava vaate’ taivutus passiivin I par-
tisiipissa yksikössä ja monikossa:

Sija Yksikkö Monikko
Nom. ostettavu soba ostettavat sovat
Gen. ostettavan sovan ostettavien sobien
Akkus. I
Akkus. II

ostettavan sovan
ostettavu soba

–
ostettavat sovat

Partit. ostettavua sobua ostettavii sobii
Ess. ostettavannu sovannu ostettavinnu sovinnu
Transl. ostettavakse sovakse ostettavikse sovikse
Iness. ostettavas sovas ostettavis sovis
Elat. ostettavas sovas(päi) ostettavis sovis(päi)
Illat. ostettavah sobah ostettavih sobih
Adess. ostettaval soval ostettavil sovil
Ablat. ostettaval soval(päi) ostettavil sovil(päi)
Allat. ostettavale sovale ostettavile sovile
Abess. ostettavattah sovattah ostettavittah sovittah
Komit. ostettavan sovanke ostettavien sobienke
Prolat. ostettavači sovači ostettaviči soviči
Instr. – ostettavin sovin
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Passiivin II partisiippi

Passiivin II partisiippia käytetään

1) ilmaistaessa tekemistä, joka on saatu päätökseen:

 Luvitgo Dubininan kirjutetun Luitko Dubininan kirjoitta-
 runon? man runon?12

 Enne oli vähä ostettuu sobua. Ennen oli vähän ostettuja vaat-
  teita.
 Kai kučutut gost’at tuldih Kaikki kutsutut vieraat saapuivat 
 pruazniekale. juhlaan.

2) puhuttaessa tekemisestä, joka tapahtuu ennen pääverbin ilmoitta-
maa tekemistä:

 Huondesveron süödüü lähten Aamiaisen syötyäni lähden 
 ruadoh. töihin.
 Kezän mendüü tulou sügüzü. Kesän mentyä tulee syksy.

3) muodostettaessa perfektiä ja pluskvamperfektiä sekä kielteistä im-
perfektiä monikon 3. persoonassa:

 Kai gost’at ollah jo lähtiettü. Kaikki vieraat ovat jo lähteneet.
 Tütöt oldih kuultu midätah Tytöt olivat kuulleet jotain 
 iändü. ääntä.
 Hüö nimidä meile ei sanottu. He eivät sanoneet meille mitään.

Passiivin II partisiipin tunnukset ovat -du, -dü, -tu, -tü, -ttu, -ttü.

Tunnukset -du, -dü liittyvät
a) yksivartaloisten -ja, -jä, -va, -vä -loppuisten verbien yksitavuiseen 

vokaalivartaloon: 
 suaja (sua-): sua-du ’saatu’, tuvva (tuo-): tuo-du ’tuotu’, süvvä (süö-): 

süö-dü ’syöty’

12 Suomen agenttipartisiippia vastaa livvissä passiivin II partisiippi: ’lukemani 
kirja’ – minun lugiettu kirju.
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b) kaksivartaloisten verbien olla, tulla, panna, mennä konsonantti-
vartaloon:

 olla (ole-, ol-): ol-du ’oltu’, tulla (tule-, tul-): tul-du ’tultu’, panna 
(pane-, pan-): pan-du ’pantu’, mennä (mene-, men-): men-dü ’men-
ty’

Tunnukset -tu, -tü liittyvät kaksivartaloisten verbien konsonantti-
vartaloon:
torata (torua-, torat-): torat-tu ’riidelty’, pakita (pakiče-, pakičče-, pa-
kit-): pakit-tu ’pyydetty’,
juosta (juokse-, juos-): juos-tu ’juostu’, kävellä (kävele-, kävel-): kävel-tü 
kävelty’,
küzellä ’kysellä’ (küzele-, küzel-): küzel-tü ’kyselty’

Muista: Kaikkiin muihin -lla, -llä -loppuisiin verbeihin paitsi olla ja 
tulla liittyy tunnus -tu, -tü: sanella (sanele-, sanel-): sanel-tu ’saneltu’, 
’sanottu’, kävellä (kävele-, kävel-): kävel-tü ’kävelty’.

Tunnukset -ttu, -ttü liittyvät yksivartaloisten verbien heikkoon vo-
kaalivartaloon.
Vartalon loppuvokaali -a, -ä vaihtelee -e:n kanssa (a ~ e, ä ~ e):
nostua (nosta-): noste-ttu ’nostettu’, peittiä (peitä-, peittä-): peite-ttü ’sa-
lattu’,
kuččuo (kuču-, kučču-): kuču-ttu ’kutsuttu’, eččie (eči-, ečči-): eči-ttü ’et-
sitty’

Niissä -ie -loppuisissa verbeissä, joissa vartalon lopussa on -e, passiivin 
II partisiipin tunnus liittyy -ie-muotoon:
lugie (luve-, luge-): lugie-ttu ’luettu’, käskie (käske-): käskie-ttü ’käsket-
ty’, lähtie (lähte-): lähtie-ttü ’lähdetty’
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Sanayhtymän kirjutettu viesti ’kirjoitettu viesti’ taivutus passiivin II 
partisiipissa yksikössä ja monikossa:

Sija Yksikkö Monikko
Nom. kirjutettu viesti kirjutetut viestit
Gen. kirjutetun viestin kirjutettuloin viestilöin
Akkus. I
Akkus. II

kirjutetun viestin
kirjutettu viesti

–
kirjutetut viestit

Partit. kirjutettuu viestii kirjutettuloi viestilöi
Ess. kirjutetunnu viestinnü kirjutettuloinnu viestilöinnü
Transl. kirjutetukse viestikse kirjutettuloikse viestilöikse
Iness. kirjutetus viestis kirjutettulois viestilöis
Elat. kirjutetus viestis(päi) kirjutettulois viestilöis(päi)
Illat. kirjutettuh viestih kirjutettuloih viestilöih
Adess. kirjutetul viestil kirjutettuloil viestilöil
Ablat. kirjutetul viestil(päi) kirjutettuloil viestilöil(päi)
Allat. kirjutetule viestile kirjutettuloile viestilöile
Abess. kirjutetuttah viestittäh kirjutettuloittah viestilöittäh
Komit. kirjutetun viestinke kirjutettuloin viestilöinke
Prolat. kirjutetuči viestiči kirjutettuloiči viestilöiči
Instr. – kirjutettuloin viestilöin

 

Partisiippien taulukko (esimerkkinä verbit lugie ’lukea’ ja kävellä ’kä-
vellä’ yksikössä):

Akt. I lugii ’lukeva’, ’lukija’ kävelii ’kävelevä’, ’kävelijä’ 
Akt. II lugenuh ’lukenut’ kävellüh ’kävellyt’
Pass. I lugiettavu ’luettava’ käveltävü ’käveltävä’
Pass. II lugiettu ’luettu’ käveltü ’kävelty’
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Taipumattomat sanat

Taipumattomat sanat ovat apusanoja, jotka tarkentavat, vahvistavat ja 
yhdistävät lauseen muita sanoja. Niihin kuuluu suuri joukko sanoja, 
jotka eivät ole nomineja eivätkä verbejä: adverbit, postpositiot ja pre-
positiot eli adpositiot, konjunktiot ja interjektiot. Myös toisten sano-
jen loppuun liittyvät liitepartikkelit ja omistusliitteet voidaan lukea 
tähän ryhmään.

Adverbit
Adverbit eli seikkasanat tarkentavat tekemisen aikaa, paikkaa, tapaa tai 
määrää. Adverbit ovat taipumattomia, mutta joillakin niistä voi olla 
myös vertailumuotoja, esim. lujah ’kovaa’, ’voimakkaasti’, lujembah ’ko-
vempaa’, ’voimakkaammin’, lujimah ’kovimmin’, ’voimakkaimmin’.

Monet adverbit pohjautuvat nomineihin, esim. substantiiveihin 
(huondes ’aamu’ >  huondeksel ’aamulla’), adjektiiveihin (oigei ’oikea > 
oigiel ’oikealla’, viärü ’väärä > viäräh ’väärin’) tai pronomineihin (neče 
’tuo’ > neččih ’tuohon’).

Aikaa ilmaiseva adverbi vastaa kysymykseen konzu? ’milloin’:

Erähät gost’at aiven tullah Jotkut vieraat tulevat aina pitkäksi
hätkekse. aikaa.
Mulloi olin Piiteris nedälin. Vuosi sitten olin Pietarissa viikon.
Müö vastevai kaiken ellendimmö. Me ymmärsimme kaiken äskettäin.
Häi jo ammui rubei tiä ruada- Hän alkoi työskennellä täällä jo
mah. kauan sitten.
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Paikkaa ilmaiseva adverbi vastaa kysymykseen kus? ’missä’, kuspäi? 
’mistäpäin’, kunne? ’minne’ kunnepäi? ’minnepäin’:

Hüö kunnetah loitos lähtiettih He muuttivat jonnekin kauas.
elämäh.
Neččih kohtah en tahto istavuo. Tuohon paikkaan en halua is-
 tuutua.

Tapaa ilmaiseva adverbi vastaa kysymykseen kui? ’kuinka’, mih tabah? 
’millä tavoin’:
Müö puaksuh hänenke vastavum- Me tapaamme usein hänen 
mo. kanssaan. 
Paiskua hil’l’akkazin, toizet jo Puhukaa hiljaa, toiset jo nuk-
muatah. kuvat.
Häi kudakui ruadau, no ei putil- Hän tekee työtä jotenkuten, mutta
leh. ei kunnolla.

Määrää ilmaiseva adverbi vastaa kysymykseen min verdu? ’minkä ver-
ran’, äijügo? ’paljonko’:
Maltan paista livvikse vaigu Osaan puhua livviä vain vähän.
vähäzen.
Lapset, seizatukkua kaksitellen Lapset, käykää parijonoon!
jonoh!
Pagize vähembi, kuundele enämbi. Puhu vähemmän, kuuntele enem-
 män.

Eräät adverbit voivat esiintyä sekä adverbeina että adpositioina:
enne ’ennen’, ’ennen vanhaan’:
Enne elettih sobuh.  Ennen elettiin sovussa.
Tulin kodih enne sizärdü. Tulin kotiin ennen siskoani.

viereh ’viereen’:
Uuzi külü nostettih ihan viereh. Uusi sauna rakennettiin ihan vie-
 reen.
Istavu minun viereh! Istu minun viereeni!
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siiriči ’ohi(tse)’:
Neče mašin jo meni siiriči. Tuo auto meni jo ohitse.
Hüö ajettih siiriči meis. He ajoivat meidän ohitsemme.

Kieltoadverbit muodostetaan taipumattomista kysyvistä pronomi-
neista ni-etuliitteen avulla. Virkkeessä on lisäksi persoonissa taipuva 
kieltoverbi en, et, ei, emmo, etto, ei.

En löüdänüh heidü nikus. En löytänyt heitä mistään.
Täl vuvvel emmo  nikunne lähte. Tänä vuonna emme lähde minne-
 kään.
Etgo nikui voi minuu ellendiä? Etkö mitenkään voi ymmärtää
 minua?

Lisäksi adverbeihin lasketaan eräät modaaliadverbit, joilla ilmaistaan 
puhujan kannanottoa tai asennoitumista esitettävään asiaan, tavalli-
sesti koko lauseeseen), esim. 
muga ’(juuri) niin’, taki ’toki’, tiettü ’tietty’, tiettäväine ’tietysti, tieten-
kin’, tottu ’todella’, varmah ’varmasti’, ülen ’hyvin, kovin’

Häi, tiettäväine, on oigies täs Tietysti hän on oikeassa tässä 
dielos. asiassa.
Kui jo pagizimmo, muga ruam- Niin teemmekin, kuten jo pu-
mogi. huimme.
Ellendät taki minun problieman? Toki sinä ymmärrät minun ongel-
 mani?

Myös muutamat syytä tai tarkoitusta ilmaisevat sanat lasketaan ad-
verbeihin, esim. ičepiädäh ’itsepäisesti’, ilmite, ilmizin ’itse asiassa’, ’ilmi 
selvästi’, nareko ’tahallaan’, ’piloillaan’, petties ’vahingossa’.

Sinä ihan nareko muga ruavoit? Ihan tahallasiko sinä niin teit?
Ei, en ruadanuh, vaigu petties. En, vaan vahingossa.13

13 Lisää adverbeja ks. liite 3.
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Postpositiot ja prepositiot
Postpositiot ja prepositiot ovat taipumattomia apusanoja, joilla yhdes-
sä pääsanan (nominin) kanssa on erilaisia merkityksiä. Ne ilmaisevat 
esim. paikkaa, aikaa, syytä, tapaa tai tarkoitusta. 

Postpositiot

Postpositiota käytetään pääsanan jäljessä. Pääsana voi olla eri sijamuo-
doissa. Kun pääsana on genetiivissä, ilmaistaan postpositiorakenteella

a) paikkaa

al alla Kaži istuu stolan al. Kissa istuu pöydän 
alla.

al(päi) alta Jogoi se lähti stolan al-
päi? 

Joko se lähti pöydän 
alta?

alle alle Juoksimmo puun alle. Juoksimme puun alle.
alači ali(tse) Jänöi piäzi pagoh aijan 

alači.
Jänis pääsi pakoon 
aidan ali.

edeh eteen Mašin seizatui koin 
edeh.

Auto pysähtyi talon 
eteen.

ies edessä Opastai seizou kluasan 
ies.

Opettaja seisoo luo-
kan edessä.

jälgeh,
jälles

jälkeen Vihman jälles roih sien-
dü.

Sateen jälkeen on 
sieniä.

kauti kautta Tulin ruavos laukan 
kauti.

Tulin töistä kaupan 
kautta.

keskeh sekaan, 
joukkoon

Tule vai meijän keskeh! Tule vain meidän 
joukkoomme.

keskel keskellä Külän keskel on kirikkö. Kylän keskellä on 
kirkko.

keskes seassa, 
joukossa

Häi seizou rahvahan 
keskes.

Hän seisoo väkijou-
kossa.
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luo luona Vuottelen laukan luo. Odotan kaupan luona.
luokse luokse Tulgua minun luokse! Tulkaa minun luok-

seni!
piäh päähän Sovvimmo järven toizeh 

piäh.
Soudimme järven 
toiseen päähän.

piäl päällä Piäsköit lennelläh piän 
piäl.

Pääskyset lentelevät 
pään päällä.

piäle päälle Voija voidu leivän piäle! Pane voita leivän 
päälle!

piäs päässä Kilometrin piäs on kios-
ku.

Kilometrin päässä on 
kioski.

rinnal vierellä Laukku on školan rin-
nal.

Kauppa on koulun 
vierellä. 

rinnale viereeen Istavukkua muaman 
rinnale!

Istukaa äidin viereen!

südämeh sisään Tulgua pertin südämeh! Tulkaa sisään!
südämes sisällä Midäbö sie saruan sü-

dämes on?
Mitä siellä ladon si-
sällä on?

tagan,
tuan

takana Pellon tagan on lambi. Pellon takana on 
lampi. 

Kenbo eläü seinän 
tuan?

Kuka asuu seinän 
takana?

tuakse taakse Mendihgo hüö koin 
tuakse?

Menivätkö he talon 
taakse?

viereh viereen Jätä tavarat uksen vie-
reh!

Jätä tavarat oven vie-
reen!

vieres vieressä Škola on koin vieres. Koulu on kodin vie-
ressä.

üliči yli Sovvimmo järven üliči. Soudimme järven yli.
ümbäri ympäri Mökin ümbäri kazvau 

meččiä.
Mökin ympärillä kas-
vaa metsää.
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b) aikaa

aigua aikana Kezän aigua olemmo 
lomal.

Kesän aikana lomai-
lemme.

aijakse ajaksi Talven aijakse lähtemmö 
linnah.

Talveksi lähdemme 
kaupunkiin.

mail tienoilla, 
maissa

Tulgua kuvven mail! Tulkaa kuuden maissa!

peräh jälkeen Toizet tuldih hänen pe-
räh.

Muut tulivat hänen 
jälkeensä.

peräs kuluttua Kodvazen peräs lähtem-
mö.

Hetken kuluttua läh-
demme.

c) syytä

periä takia Lapsien periä olen kois. Lasten takia olen kotona.
täh vuoksi Vilun täh pidäü äijäl 

lämmittiä.
Kylmän vuoksi pitää 
paljon lämmittää.

d) tapaa

jüttüöh tavalla Heijän jüttüöh ei sua 
eliä.

Heidän tavallaan ei voi 
elää.

jütüi tapaan Tuatan jütüi en malta 
pajattua.

En osaa laulaa isän ta-
voin.

e) tavoitetta

varah varalle Keräin muarjua talven 
varah.

Keräsin marjoja talveksi.
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f ) toisen asemesta tapahtunutta
sijah sijaan Kenbo soittau heijän 

sijah?
Kuka soittaa heidän si-
jaansa?

sijas sijassa, 
sijasta

Sinun sijas olizin jo läh-
tenüh.

Sinun sijassasi olisin jo 
lähtenyt.

tilah tilalle  Vahnan venehen tilah 
ostettih uuzi.

Vanhan veneen tilalle 
ostettiin uusi.

tilas tilalla, 
tilasta

Voizitgo pidiä paginan 
minun tilas?

Voisitko pitää puheen 
minun sijastani?

Partitiivissa olevan pääsanan kanssa postpositio ilmaisee paikkaa tai 
aikaa:
müö(te) pitkin Kävelimmö pelduo müö. Kävelimme peltoa pitkin.
vaste vasten; 

aattona
Pane sukset seiniä vaste! Pane sukset seinää vas-

ten!
Uuttu vuottu vaste tul-
lah gost’at.

Uudenvuodenaattona 
tulee vieraita.

Myös elatiivissa olevan pääsanan kanssa postpositio ilmaisee paikkaa, 
aikaa tai muuta seikkaa.
läbi läpi Hänen sanat mendih 

südämes läbi.
Hänen sanansa menivät 
sydämen läpi.

piäliči yli Kaži hüppäi aijas piä-
liči.

Kissa hyppäsi aidan yli.

poikki poikki Sovvimmo joves poikki. Soudimme joen poikki.
siiriči ohi Hüö jo mendih meis 

siiriči.
He menivät jo meistä 
ohi.

tuači vuoksi Lapsis tuači hüö rua-
tah.

He tekevät työtä lasten-
sa vuoksi.

ümbäri ympäri, 
ympärillä

Kois ümbäri on aidu. Talon ympärillä on aita.
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Illatiivissa olevan pääsanan kanssa postpositio ilmaisee paikkaa ja ta-
voitetta:

niškoi varten Ostin kniigan iččeh 
niškoi.

Ostin kirjan itselleni.

näh(te) nähden Meih näh hüö eletäh 
hüvin.

Meihin nähden heillä 
menee hyvin.

päi, 
päin

päin Piäsköit lennetäh suveh 
päi.

Pääskyset lentävät ete-
lään päin (etelää kohti).

sah, 
suate

saakka, 
asti

Dorogu menöü linnah 
sah.

Tie menee kaupunkiin 
asti. 

Ajoin püöräl školah sua-
te.

Ajoin pyörällä kouluun.

Prepositiot
Prepositiota käytetään pääsanan edessä. Pääsana voi olla eri sijamuo-
doissa merkityksen muuttumatta. Muutamat sanat esiintyvät sekä 
prepositioina että postpositioina, esim.

alači: aijan alači (gen. + postp.) – alači aijas (prep. + elat.) ’aidan alitse’
iel: pruazniekan iel (gen. + postp.) – iel pruazniekkua (prep. + partit.) 
’juhlan edellä’
jälles: voinan jälles (gen. + postp.) – jälles voinua (prep. + partit.) ’so-
dan jälkeen’
piäl: puuloin piäl (gen. + postp.) – piäl puuloin (prep. + gen.) ’puiden 
yläpuolella’
ümbäri: koin ümbäri (gen. + postp.) – ümbäri kois (prep. + elat.) ’ko-
din ympärillä’.

Genetiivissä olevan pääsanan kanssa prepositio ilmaisee paikkaa:

halgi halki, 
poikki 

Halgi mečän menöü do-
rogu.

Metsän poikki menee 
tie.

läbi läpi Dorogu meni läbi korven. Tie meni korven läpi.
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piäl päällä, 
yläpuo-
lella

Lennämmö nügöi piäl 
pilvilöin.

Lennämme nyt pilvien 
yläpuolella.

üliči pitkin, 
yli

Nurmikko kazvau üliči 
pihan.

Piha on nurmen peittä-
mä.

ümbäri ympäri Kävelin ümbäri puuston. Kävelin puiston ympäri.

Partitiivissa olevan pääsanan kanssa prepositio ilmaisee paikkaa tai 
aikaa:
enne ennen Tulin kodih enne händü. Tulin kotiin ennen hän-

tä.
ilmai ilman Ilmai üstävii on paha 

eliä.
Ilman ystäviä on paha 
elää.

jälgeh, 
jälles

jälkeen Jälles voinua oli elos jü-
gei.

Sodan jälkeen elämä oli 
raskasta.

kohti kohti Mašin ajau kohti linnua. Auto ajaa kohti kaupun-
kia.

lähäl lähellä Peldo on lähäl järvie. Pelto on lähellä järveä.
paiči paitsi Kai tuldih paiči händü. Kaikki paitsi hän tulivat.
pitkin pitkin Lapset juoksendellah 

pitkin hieruu.
Lapset juoksentelevat 
pitkin kylää.

Elatiivissa olevan pääsanan kanssa prepositio ilmaisee paikkaa:
alači alle, alta Kanat mendih alači 

aijas.
Kanat menivät aidan 
alta.

läbi läpi Läbi očkis nägüü hüvin. Silmälaseilla näkyy hyvin.
piäliči yli Hüppiä piäliči ojas! Hyppää ojan yli!
poikki poikki Hirvi juoksi poikki do-

rogas.
Hirvi juoksi tien poikki. 

siiriči ohi Hüö ajettih siiriči meis. He ajoivat meidän ohit-
semme.

ümbäri ympäri, 
ympärillä

Ümbäri pihas kazvetah 
koivut.

Pihan ympärillä kasvaa 
koivuja.
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Konjunktiot
Konjunktiot eli sidesanat yhdistävät lauseita tai lauseen osia. Ne ovat 
joko rinnastus- tai alistuskonjunktioita.

Rinnastuskonjunktioita ovat esim. da ’ja’, i ’ja’, dai ’ja (myös)’, sego 
’sekä’, ’ja myös’, ’samoin kuin’, ni ’ei’, eiga ’tai muuten’, ’muutoin’, libo ’tai’, 
vai ’tai’, ’vai’, a ’mutta’, ga ’vaan’, ’mutta’, no ’mutta’, vaiku ’mutta vain’, 
’kun taas’. Ne yhdistävät samanarvoisia lauseita tai lauseen osia:

Pie silmät da(i) korvat hörkälleh! Pidä silmät ja korvat auki!
Tütöt sego brihačut lähtiettih. Tytöt sekä pojat lähtivät.
Ni üöl, ni päiväl ei ole rauhua. Ei yöllä eikä päivällä ole rauhaa.
Tule aijemba, eiga emmo ehti süvvä. Tule aikaisemmin, tai muuten
 emme ehdi syödä.
Lähten tänäpäi libo huomei. Lähden tänään tai huomenna.
Kenbo sie on, tuatto vai muamo? Kuka siellä on, isä vai äiti?
Tütär opastuu, a poigu jo ruadau. Tytär opiskelee, mutta poika on
 jo työssä.
Opiin kieldiä, ga ei kuunneltu. Yritin kieltää, mutta he eivät 
 totelleet.
Häi varai, no üksikai meni sinne. Hän pelkäsi mutta kuitenkin 
 meni sinne.
Kaikin lähtimmö opastumah, vaiku Me kaikki lähdimme opiskele-
vahnin lapsis ei tahtonuh. maan, kun taas vanhin lapsista 
 ei halunnut.

Alistuskonjunktiot gu/ku ’kun’, ’jos’, sendäh gu/ku ’että’, ’koska’, rou-
noku, buiteku ’(ikään) kuin’, ilmaigo ’ilmankos’, kuni ’kunnes’, ga 
’(niin) että’, hos/hot ’vaikka’, što ’että’, ’jotta’, kui ’kuin’ ovat sivulauseen 
alussa ja yhdistävät niitä päälauseisiin. Ne ilmaisevat
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a) aikaa (gu/ku, kuni):
 Lämmitän külün sit ku Lämmitän saunan sitten, kun 
 tulet kodih. tulet kotiin.
 Püzümmö pertis, kuni vihmuu. Pysymme sisällä, niin kauan kuin 
  sataa.

b) syytä (gu/ku, sendäh gu/ku, ga):
 Minul on paha mieli, gu etto Olen surullinen, koska ette 
 tulluh. tulleet.
 Pöllästüimmö sendäh ku ken- Pelästyimme, koska joku koputti
 tah koputti ustu. oveen.
 Died’oi muga kuorzuau, ga  Isoisä kuorsaa niin, että kuuluu
 toizeh pertih kuuluu. toiseen huoneeseen. 

c) tarkoitusta (gu/ku):
 Pidäü ahkerah opastuo, ku  Pitää opiskella ahkerasti, jotta
 piästä üliopistoh. pääsisi yliopistoon.

d) ehtoa (ku, ku vai):
 Ku et tahtone lähtie, jiä kodih! Jos et halua lähteä, jää kotiin!
 Lähtizin kalah, ku vai ei rodies Lähtisin kalaan, kunhan vain ei 
 vihmua. tulisi sadetta.

e) myönnytystä (hos, hot):
 Pidäü lähtie, hos kui vihmukkah. Pitää lähteä, vaikka kuinka sataisi.
 Sanon kohti, hot suuttunet. Sanon suoraa, vaikka suuttuisit.

f ) vertailua (gu/ku, rounoku, buiteku, migu, kui):
 Aigu nügöi on toine, ku jälles Nyt on toinen aika kuin sodan 
 voinua. jälkeen.
 Briha kävelöü, rounoku nikedä Mies kävelee ikään kuin ei ketään
 ei nägis. näkisi.
 Emmo muga voi eliä, kui hüö Emme voi elää niin kuin he 
 eletäh. elävät.
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g) selittämistä (što/ku, kui, ilmaigo):
 Meile sanottih, što/ku kerähmö Meille sanottiin, että 
 on huomei. kokous on huomenna.
 Mustelen, kui enne elettih. Muistelen, miten ennen elettiin.
 Brihačču äijän lugou, ilmaigo Poika lukee paljon, ilmankos 
 kaiken tiedäü. tietää kaiken.

Sivulauseita yhdistävät päälauseisiin myös eräät pronominit, esim. ken 
’kuka’, mi ’mikä’, mittuine, kudai ’millainen’ ja adverbit kus ’missä’, 
kuspäi ’mistä’, kuh, kunne ’minne’, konzu ’koska’, ’milloin’:

Vahnembil pidäü tiediä, midä lap- Vanhempien pitää tietää, mitä 
set ruatah. lapset tekevät.
Näitgo, mittuine se mašin oli? Näitkö, millainen se auto oli?
Tiijätgo, kuspäi ollah nämmä Tiedätkö, mistä nämä opiskelijat 
opastujat? ovat?
Tulimmo egläi kodih, konzu oli jo Tulimme eilen kotiin silloin, kun 
müöhä. oli jo myöhä.

Liitepartikkelit
Liitepartikkelit ovat toisten sanojen yhteydessä esiintyviä liitteitä, 
jotka antavat sanoille tai virkkeille lisämerkityksiä. Liitepartikkeli voi 
liittyä kaikkiin itsenäisiin sanaluokkiin. Se on sanassa viimeisenä, tun-
nusten ja taivutuspäätteiden jälkeen. Ainoastaan kieltopartikkeli ni on 
sanan alussa. 

Liitepartikkeleita ovat
1) kysymyspartikkelit -go ’-ko, -kö’, -bo ’-pa, -pä’
 Luvitgo jo tämän kirjan? Luitko jo tämän kirjan?
 Kunnebo tüö menettö? Minne(pä) te menette?
 Kellebo kirjutit kirjazen? Kenelle(pä) kirjoitit kirjeen?
 Kuibo dielot? Mitä kuuluu?

Muista: Kysymyspartikkelit eivät livvissä noudata vokaalisointua, toi-
sin kuin suomessa.
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2) käskypartikkelit -s, -vai ’-s’, ’-pa(s), -pä(s)’
 Kačos, ken sie istuu! Katsos, kuka siellä istuu!
 Peskiävai, lapset, käit kunnol- Peskääpäs, lapset, kädet kun-
 leh! nolla!
 Tulevai tänne! Tulepa(s) tänne! Tulehan tänne!

3) vahvistavat partikkelit -gi ’-kin’, -häi ’-han, -hän’, -že ’-kin’
 Minägi tahtozin opastuo. Minäkin haluaisin opiskella.
 Vuvveksehäi lähti tüttö Ruoč- Vuodeksihan tyttö lähti Ruot-
 čih? siin?
 Hüögi mugaže ruattih. Hekin tekivät niin.

4) indefiniittipartikkelit -gi ’-kin’, ’-kaan’, -tah(to) ’tahansa’, -lienne 
’-han, -hän’

 Suammo kuulta konzu midägi. Saamme kuulla milloin mitäkin.
 Koirugi ei süönnüh sidä. Koirakaan ei syönyt sitä.
 Viego kentah tulis kaččomah! Kunpa vielä joku tulisi katso-
  maan!
 Hüö paistah mislienne diskoillas. He puhuvat jostakin diskoillasta.

5) kieltopartikkeli ni- kirjoitetaan yhteen kielteisten indefiniittipro-
nominien ja adverbien kanssa:

 Heis niken ei pagize karjalakse. Heistä kukaan ei puhu karjalaa.
 En ole kuulluh nimittumua En ole kuullut minkäänlaista 
 uudistu. uutista.
 Hüvii jallaččiloi en nikus lövvä. En löydä mistään hyviä kenkiä.
 Älä nikonzu kielastele minule! Älä koskaan valehtele minulle!

Kieltopartikkeli ni kirjoitetaan erikseen kaikkien muiden sanojen yh-
teydessä:
Müö emmo ole olluh sie ni ühtü  Emme ole olleet siellä kertaa-
kerdua. kaan.
Minul ei ole ni koirua, ni kažii. Minulla ei ole koiraa eikä kissaa.
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Omistusliitteet
Omistusliitteitä -ni, -s, -h käytetään livvissä lähinnä sukulaissanojen 
ja pronominin iče yhteydessä vain yksikössä. Omistusliite on sanassa 
viimeisenä, mahdollisen sijapäätteen jäljessä.

Poigani eläü Helsingis. Poikani asuu Helsingissä.
Ainos en ellendä ni iččiedäni. Aina en ymmärrä edes itseäni.
Kusbo ruadau tuattas? Missä isäsi on työssä?
Opi vai unohtua nügöi iččiedäs. Yritä nyt unohtaa itsesi.
Tervehüttü muamalles! Terveisiä äidillesi!
Nuaburile kävüi velleh avvuttamah. Naapuria kävi auttamassa hänen 
 veljensä.
Lenal jo tüttäreh tuli kodih. Lenan tytär tuli jo kotiin.

Sukulaissanojen yhteydessä voi omistusliitteiden asemesta käyttää 
myös persoonapronominien genetiivimuotoja minun, sinun, hänen, 
esim.
minun poigu ’(minun) poikani’, sinun velli ’(sinun) veljesi’, hänen tütär 
’(hänen) tyttärensä’.

Joissakin sijamuodoissa (partitiivi, allatiivi) omistusliite voi liittyä 
myös persoonapronominiin:

Minuudani ei küzüttü pajattamah. Minua ei pyydetty laulamaan.
Händäh ei nävü nikus. Häntä ei näy missään.
Passibo sinulles! Kiitos sinulle!
Kenbo sen saneli hänelleh? Kuka sen sanoi hänelle?
Muista: Allatiivissa l kahdentuu omistusliitteen edellä: ičelleni, poijal-
les, muamalles.

Monikossa ei käytetä omistusliitteitä, vaan omistus ilmaistaan persoo-
napronominien genetiivimuotojen meijän, teijän, heijän avulla:
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Meijän died’oidu kaikin suvaijjah. Meidän isoisästämme pitävät 
 kaikki.
Teijän poijal kai on hüvin. Teidän pojallanne on kaikki 
 hyvin.
Tiijätgo, kus eläü heijän tütär? Tiedätkö, missä heidän tyttären-
 sä asuu?

Interjektiot
Interjektiot ovat taipumattomia apusanoja, joita käytetään huudah-
duksissa ilmaisemassa erilaisia tuntemuksia:

Ai, kenbo sie on? Ai, kuka siellä? 
Ah, mi on hüvä olla! Ah, miten hyvä olo!
A-voi-voi, mi on paha mieli! Voivoi, kun on paha mieli!
Ohoh, mittuine taloi! Ohoh, millainen talo!
Oi, kulleh väzüttäü! Oi, miten väsyttää! 
Toko-vai-toko, kunne lie hävittih Voi ihmettä, minnekähän silmä-
očkat! lasini katosivat!
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LAUSEOPPI

Lauseoppi eli syntaksi on se kieliopin osa, jossa käsitellään virkkeiden 
ja lauseiden rakennetta ja merkitystä.

Virke

Virke on puheen ja kirjoituksen syntaktinen rakenneyksikkö, joka si-
sältää ajatuksellisen kokonaisuuden. Se on muodostunut yhdestä tai 
useammasta lauseesta.  Kirjoituksessa virke alkaa isolla alkukirjaimel-
la ja päättyy isoon välimerkkiin eli pisteeseen (väite, viesti), kysymys-
merkkiin (kysymys) tai huutomerkkiin (kehotus, huudahdus).

1) Väitevirke:
 Üöl rubei vihmumah. Yöllä alkoi sataa.
 Ostin hüvän kirjan da luvin Ostin hyvän kirjan ja luin iltaan
 ildah suate. saakka.

2) Kysymysvirke: 
 Konzu tullah gost’at? Milloin vieraat tulevat?
 Tunnetgo sinä heidü? Tunnetko sinä heidät?

3) Käsky-, kehotus- tai huudahdusvirke:
 Huogavu kodvaine, sit menet  Levähdä hetkinen, sitten jatkat!
 ielleh! 
 Heitäkkiä laškistelendu!  Lopettakaa laiskottelu!
 Olgah sinun elos ozakas! Olkoon elämäsi onnellinen!
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Lause

Lause on virkettä pienempi puheen tai kirjoituksen jakso, joka ilmaisee 
ajatuksen. Lauseet jakautuvat pää- ja sivulauseisiin. Päälause on itsenäi-
nen ja muodostaa yksinään ymmärrettävän kokonaisuuden. Sivulause 
puolestaan täydentää aina toista lausetta eikä voi esiintyä yksin.

Lauseessa keskeisenä on verbin persoonamuoto eli finiittiverbi. Per-
soonamuotoisen verbin eli predikaatin ohella lauseeseen voivat kuulua 
subjekti (tekijä), objekti ja adverbiaalitäydennös. Lauseen lajit ovat ra-
kenteellisesti joko yksinkertaisia lauseita tai yhdyslauseita. Jos lauseessa 
on vain yksi subjektin ja predikaatin muodostama virkekanta, sitä sa-
notaan yksinäislauseeksi:

Minä elän Karjalas. Minä asun Karjalassa.
Lapset lähtiettih školah. Lapset lähtivät kouluun.

Yhdyslauseessa taas on useampia lauseita, joista vähintään yksi on 
päälause:

Petroskoi on Karjalan piälinnu Petroskoi on Karjalan pääkau-
(päälause), kudai on sijoitunnuh punki, joka sijaitsee Äänisen
Oniegujärven rannale (alistei- rannalla.
nen sivulause).

Lapset lähtiettih školah huondek- Lapset lähtivät kouluun aamulla ja
sel da tullah kodih ildupäiväl tulevat kotiin iltapäivällä.
(kaksi rinnasteista päälausetta). 

Lauseiden väliset suhteet

Samaan virkkeeseen kuuluvat lauseet voivat olla keskenään rinnastus- 
tai alistussuhteessa.
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Rinnasteiset lauseet
Rinnasteiset lauseet ovat itsenäisiä ja syntaktisesti samanarvoisia. Ne 
liittyvät toisiinsa rinnastuskonjunktioiden avulla. Rinnastuskonjunk-
tiot ovat luonteeltaan yhdistäviä, erottavia tai rajoittavia. (Konjunk-
tioista tarkemmin luvussa Taipumattomat sanat/Konjunktiot.)

1) Yhdistävät konjunktiot da ’ja’, i ’ja’, dai ’ja’, sego ’sekä’, ’ja myös’, ’sa-
moin kuin’, ni ’ei’, ’eikä’:

 Tuuli üldüi, da kodvazen peräs Tuuli yltyi, ja pian jyrisi.
 jürizi.
 Kuului gituaran soitto, i kentah Kuului kitaran soittoa, ja joku 
 pajatti. lauloi.
 Selgü kibeni, sego jallat ollah Selkä tuli kipeäksi, ja myös jalat 
 pahat. ovat huonossa kunnossa.
 Ei ole rauhua ni kois, ni ruavos. Ei ole rauhaa kotona eikä työssä.

2) Erottavat konjunktiot eiga ’tai muuten’, ’muutoin’, libo ’tai’, ’joko 
– tai’  vai ’tai’, ’vai’:

 Mene terväh, eiga kentah toine Mene pian, tai muuten joku ehtii 
 kergieü enne sinuu! ennen sinua!
 Nügöi lähtet meijänke, libo Nyt lähdet kanssamme tai jäät 
 jiät üksinäh. yksin.
 Tüö libo ruatto putilleh, libo Joko teette kunnolla työnne tai
 etto kačo fil’mua. ette katso elokuvaa.
 Süötgo kuašan, vai midä rubiet Syötkö puuron, vai mitä aiot 
 ruadamah? tehdä?

3) Rajoittavat (vastakohtaa ilmaisevat) konjunktiot a ’mutta’, ga ’vaan’, 
’mutta’, no ’mutta’, vaiku ’mutta vain’, ’kun taas’:

 Huondeksel vihmui, a nügöi Aamulla satoi, mutta nyt jo au-
 jo päiväine čirettäü. rinko paistaa.
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 Olis karjalan maltajua, ga ei Olisi karjalaa osaavia, vaan kaikki
 kaikin ruohtita paista. eivät rohkene puhua.
 Iänet kuuluttih, no rahvastu Äänet kuuluivat, mutta ihmisiä ei
 ei nägünüh. näkynyt.
 Abuu küzütäh puaksuh, vaiku Apua pyydetään usein, mutta vain
 harvah mustetah kiittiä. harvoin muistetaan kiittää.

Alisteiset lauseet
Yhdyslauseeseen kuuluu päälause ja yksi tai useampi sivulause. Sivu-
lause ei voi esiintyä yksinään vaan ainoastaan päälauseen alistamana. 
Se täydentää tai selittää päälausetta tai toista sivulausetta. 

Sivulause yhdistyy päälauseeseen konjunktion tai konjunktiona käy-
tettävän pronominin tai adverbin avulla:

Tüttö ei lugenuh kirjua, ku  Tyttö ei lukenut kirjaa, koska
(konjunktio) hänel ei olluh aigua. hänellä ei ollut aikaa.
Luvin kirjan, kudaman Luin kirjan, jonka sain lahjaksi.
(relat. pronomini) sain lahjakse. 
En tiijä, konzu (adverbi) hüö En tiedä, milloin he tulevat.
tullah.

Sivulauseita on kolmea tyyppiä: konjunktiolause, relatiivilause ja kysy-
vä sivulause.

Konjunktiolause

Konjunktiolause on alistuskonjunktiolla alkava sivulause. Alistuskon-
junktioita ovat esim. gu/ku ’että’, ’koska’, ’kun’, ’jos’, sendäh gu/ku ’(sik-
si) että’, što ’että’, ’kun’, hos/hot ’vaikka’:

Muamo tahtos, ku lapset putilleh  Äiti haluaisi, että lapset opiskeli-
opastuttas. sivat kunnolla.
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En tahtonuh lähtie, sendäh ku En halunnut lähteä, koska pää-
piädü kivisti.  täni särki.
Minul rodih hüvä mieli, što uskal- Tulin iloiseksi, kun lupasit tulla.
dit tulla.
Matkah pidäü lähtie, hos kui vih- Matkaan on lähdettävä, satakoon
mukkah. vaikka kuinka.

Relatiivilause

Relatiivilause alkaa
a) relatiivipronominilla ken ’joka’, ket ’jotka’, mi ’mikä’, mit ’mitkä’, ku-

dai ’joka’, kuduat/kudamat ’jotka’, mittuine ’jollainen’, ’millainen’, 
mittuzet/mittumat ’jollaiset’, ’millaiset’, tai

b) relatiivisella partikkelilla kus ’jossa’, kunne ’jonne’, kuspäi ’josta’:

 Vahnembat ei ainos tietä sidä, Vanhemmat eivät aina tiedä sitä, 
 midä lapset ruatah. mitä lapset puuhailevat.
 Mužikku, kudamua tervehtin, Mies, jota tervehdin, on naapu-
 on minun susiedu. rini.
 Lahti on linnu, kus eläü äijü Lahti on kaupunki, jossa asuu 
 karjalastu. paljon karjalaisia.

Alisteinen kysymyslause

Alisteisen kysymyslauseen aloittaa 
a) kysyvä pronomini ken ’kuka’, ket  ’ketkä’, mi ’mikä’, mit  ’mitkä’, ku-

dai/mittuine ’millainen’, kudamat/mittumat  ’millaiset’,

b) adverbi kus(päi) ’missä’, ’mistä’, kunne ’minne’, konzu ’kun’, ’milloin’ 
tai

c) verbi, jossa on kysymyspartikkeli -go:

 Tiijätgo, ken häi on? Tiedätkö, kuka hän on?
 Küzüin tütöl, mittumua kirjua Kysyin tytöltä, mitä/millaista 



158

 häi lugou. kirjaa hän lukee.
 Kačahtai Internetas, konzu ju- Vilkaise netistä, milloin juna 
 na lähtöü. lähtee.
 En tiijä, kunne hüö lähtiettih. En tiedä, minne he lähtivät.
 En ni kuulluh, vastaigo häi En kuullutkaan, vastasiko hän 
 küzümükseh. kysymykseen.

Sivulause voi olla päälauseen
a) jäljessä:

 Tulin kodih, konzu oli ülen Tulin kotiin, kun oli hyvin 
 myöhä. myöhä.

b) keskellä:

 Moizii kengii, mittumat osti Sellaisia kenkiä, jotka sisareni  
 minun sizär, ei ole nikel. osti, ei ole kenelläkään.

c) edessä:

 Ku roih ülen jügei elos, sit Kun elämä tulee kovin vaikeaksi, 
 omah kieleh pajatan. niin laulelen omalla kielelläni.

Lauseenjäsenet

Lauseessa on kaksi pääjäsentä, subjekti (tekijä) ja predikaatti (tekemi-
sen ilmaiseva verbi). Lisäjäseniä ovat objekti, predikatiivi, attribuutti ja 
adverbiaali.

Subjekti
Lauseen subjektina on tavallisesti substantiivi tai pronomini. Se ilmoit-
taa tekijän, joka voi olla elollinen (ken? ’kuka’? ket? ’ketkä’)  tai eloton 
(mi? ’mikä’ mit? ’mitkä’).
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Brihačču lähti ongele. Poika lähti ongelle.
Müö kaikin kunnivoičemmo händü. Me kaikki kunnioitamme häntä.
Päiväine loškottau. Aurinko paistaa.
Rannal kazvetah korgiet koivut. Rannalla kasvaa korkeita koivuja.

Subjektina voi olla
1) nominatiivissa oleva substantiivi tai pronomini (totaalinen eli ko-

konaissubjekti):

 Meijän nuoret jo opastutah üli- Meidän nuoret opiskelevat jo 
 opistos. yliopistossa.
 Joga küläl on karjalaine nimi. Jokaisella kylällä on karjalainen
  nimi.
 Sinä da minä sen hüvin tii- Sinä ja minä tiedämme sen 
 jämmö. hyvin.
 Niken ei maltannuh ven’akse Kukaan ei osannut puhua venä-
 paista. jää.

2) partitiivissa oleva substantiivi tai pronomini (partiaalinen eli 
osasubjekti):

 Tuligo kontsertah rahvastu? Tuliko konserttiin väkeä?
 Meil on vähä muadu. Meillä on vähän maata.
 Pihal juoksou nuaburin lapsii. Ulkona juoksee naapurin lapsia.
 Heidü ei tänäpäi olluh školas. Heitä ei tänään ollut koulussa.

Muista: Erityisesti kieltoa ja epäilyä ilmaisevissa lauseissa, joissa pre-
dikaattina on verbi olla ’olla’, kuuluo ’kuulua’, nägüö ’näkyä’, käytetään 
partiaalista subjektia:

Ollougo sie kedä kois? Onkohan ketään kotona?
Mužikkoi ei nägünüh ruavos. Miehiä ei näkynyt töissä.
Eigo kuulunuh nimittumua iändü? Eikö kuulunut mitään ääntä?
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3) I infinitiivi:

 Piästä üliopistoh ei ole helpo. Ei ole helppoa päästä yliopis-
  toon.
 Korjata da rikkuo ei ole üksi Korjaaminen ja rikkominen eivät 

da sama.  ole sama asia.

4) sanayhtymä:

 Verkoh puutui kolme palua Verkossa oli kolme haukea.
 haugii.
 Ukko akanke lähtiettih külüh. Mies vaimoineen lähti saunaan.
 Kaksi-kolme tippastu ei  Ei kai pari kolme tippaa tapa?
 onnuako tapa?

Predikaatti
Predikaatti on lauseen pääjäsen ja välttämätön lauseessa. Se ilmaisee 
lauseen tekemisen. Predikaatti voi muodostua joko yhdestä tai useam-
masta verbistä.

Yksisanainen predikaatti on verbin finiittimuoto, joka taipuu persoo-
nissa, luvussa, aikamuodoissa ja moduksissa:

Minä valmistan murginua Minä laitan ruokaa.
(indikat. preesens).
Illakse kučuimmo gostii Illaksi kutsuimme vieraita.
(indikat. imperfekti).
Ostazin mašinan, ku olis vai Ostaisin auton, kun vain olisi 
dengua (kondit. preesens). rahaa.
Unohtakkua jo vahnat riijat  Unohtakaa jo vanhat riidat!
(imperatiivi)!



161

Kahdesta tai useammasta verbistä muodostuu liittomuotoinen (mo-
niverbinen) predikaattirakenne, jossa on finiittinen apuverbi ja ei-fi-
niittinen pääverbi (partisiippi tai infinitiivi).
 
Liittomuotoja ovat esim.

1) tempuksia eli aikamuotoja muodostettaessa käytettävät apu- ja pää-
verbi -rakenteet:

 Olen kirjutannuh viestin. Olen kirjoittanut viestin.
 Olizimmo taki tulluh. Olisimmehan me toki tulleet.
 Kus hüö liene oldu, en tiijä. En tiedä, missä he lienevät olleet.

2) kieltorakenteet:

 En olis sanonuh, ku olisit En olisi sanonut, jos olisit 
 vihjannuh. vihjannut.
 Nügöi emmo ellendä nimidä. Nyt emme tajua mitään.

3) verbiketjut, joissa

a) apuverbeinä olla ’olla’, istuo ’istua’, piädüö ’sattua’ + pääverbi III infi-
nitiivi inessiivissä tai abessiivissa:

 Olimmo keriämäs muarjua. Olimme poimimassa marjoja.
 Kenbo istuu nečie huaveile- Kukahan tuolla istuu haavei-
 mas? lemassa?
 Voitgo olla hos päivän juomat- Voitko olla edes päivän juomatta?
 tah?
 Minägi piävüin olemas sie. Minäkin satuin olemaan siellä.

b) apuverbeinä ruveta, algua ’alkaa’ tai erilaiset liikettä ilmaisevat ver-
bit (esim. tulla ’tulla’, lähtie ’lähteä’, mennä ’mennä’, juosta ’juosta’)   
+ pääverbi III infinitiivin illatiivissa tai elatiivissa:

 Nügöi kaikin ruvettih kaččo- Nyt kaikki rupesivat katsomaan
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 mah hokkiedu. jääkiekkoa.
 Muamogi tuli kävelemäs. Äitikin tuli lenkiltä.
 Jällespäi lähtimmö pidämäh  Jälkeenpäin läksimme pitämään
 vesseliä. hauskaa.
 Juoskua nügöi kentah avvutta- Juoskaa nyt joku auttamaan 
 mah heidü! heitä!

c) apuverbinä pidäü ’täytyy’ + pääverbinä I infinitiivi:

 Pidänöü kuunnella händü Pitänee kuunnella häntä tar-
 tarkah. kasti.
 Meil nügöi pidäü lähtie kodih. Meidän pitää nyt lähteä kotiin.

Subjektin ja predikaatin kongruenssi
Subjektin ja predikaatin välillä vallitsee kongruenssi. Jos subjekti on 
yksikössä, myös predikaatti taipuu yksikössä. Subjektin ollessa moni-
kossa myös predikaatti taipuu monikossa.

Opastui kirjuttau ezitelmiä.  Opiskelija kirjoittaa esitelmää.
Opastujat vuotetah opastajua. Opiskelijat odottavat opettajaa.

Säännöstä on muutama poikkeus:

1) Jos subjektina on sanayhtymä, jossa on perusluku, predikaatti on 
yksikön 3. persoonassa:

 Pertis istuu viizi hengie. Tuvassa istuu viisi henkeä.
 Meil on nelli lastu. Meillä on neljä lasta.

2) Jos subjekti on partitiivissa, predikaatti on yksikön 3. persoonassa:

 Buabal on jo äijü igiä. Mummolla on jo paljon ikää.
 Nikedä ei tulluh. Ketään ei tullut.
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3) Jos subjektina on ryhmää ilmaiseva sana (nk. kollektiivinomini), 
predikaattiverbi on monikossa (vrt. suomessa yksikkö):

 Rahvas kerävütäh pihale. Väki kokoontuu kadulle.
 Suomen joukkoveh voitettih Suomen joukkue voitti ottelun.
 kiža.
 Enimistö ei ellendetä nämmii Enemmistö ei ymmärrä näitä 
 dieloloi. asioita.

Objekti
Objekti on verbin määrite, joka ilmaisee tekemisen kohteen. Objektia 
käytetään kahdessa sijassa, partitiivissa ja akkusatiivissa (I, II). Se vas-
taa kysymyksiin kedä? ’ketä’, midä? ’mitä’, kenen? ’kenet’, min? ’minkä’, 
mi? ’mikä’, mit? ’mitkä’, ket? ’ketkä’.

Muamo süöttäü lastu. Äiti syöttää lasta.
Luvitgo jo nečen romuanan? Luitko jo tuon romaanin?
Tulosta tekstu da kačo se vie Tulosta teksti ja tarkista se vielä 
kerdu! kerran!

Objektina voi olla

1) substantiivi tai sen merkityksessä käytetty adjektiivi, pronomini tai 
numeraali:

 T’outa osti lapsele tütin. Täti osti lapselle nuken.
 Toivotan teile kaikkie hüviä. Toivon teille kaikkea hyvää.
 En nähnüh händü huondeksel. En nähnyt häntä aamulla.
 Ota n’amuu, ota hos kaksi! Ota karkkia, ota vaikka kaksi!

2) infinitiivi:

 Maltatgo sinä niegluo? Osaatko sinä neuloa?
 Tahtozin jo lähtie kodih. Haluaisin jo lähteä kotiin.
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3) sivulause:

En musta, konzu sinä kävüit. En muista, milloin sinä kävit.
Tiijätgo, ken sen pahan ruadoi? Tiedätkö, kuka sen kolttosen teki?

Objekti – kuten subjektikin – voi olla totaalinen tai partiaalinen.

Totaalisella eli kokonaisobjektilla ilmaistaan loppuun suoritettua 
toimintaa tai sellaista toimintaa, joka halutaan suorittaa loppuun. Ko-
konaisobjektin sija on I tai II akkusatiivi (ks. myös luvusta Sijojen käyt-
tö/Akkusatiivi).

Müö jo söimmö murginan. Me söimme jo päivällisen.
Ehtäl Lena kaččou hüvän fil’man. Illalla Leena katsoo hyvän elokuvan.
Luve velli tämä detektiivu! Lue nyt ihmeessä tämä dekkari!
Lapset piirrettih čoma kuva. Lapset piirsivät kauniin kuvan.
Kenbo vedäü meijät linnah? Kuka vie meidät kaupunkiin?

Nominatiivin muotoista eli II akkusatiivia tarvitaan objektiksi silloin, 
kun

a) predikaattiverbi on monikon 3. persoonassa:

 Suomelazet hokejistat suadih Suomen jääkiekkoilijat voittivat
 voitto kižas. kilpailun.
 Hüö nostettih uuzi kodi. He rakensivat uuden talon.

b) kyseessä on käsky tai kehoitus:

 Kabrasta oma perti, ole hüvä! Siivoa huoneesi, ole kiltti!
 Eläkkiä hüvä elos! Eläkää hyvä elämä!

c) lauseessa on verbi pidiä ’täytyy’:

 Enzimäi pidäü keittiä rokku. Ensiksi pitää keittää keitto.
 Minul pideli se dielo ellendiä. Minun piti se asia ymmärtää.
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Kaikissa muissa tapauksissa käytetään I eli genetiivimuotoista akkusa-
tiivia:

Luvin mieldükiinnittäjän kirjan. Luin kiinnostavan kirjan.
Suomi sai voiton. Suomi voitti.
Häi eli hüvän eloksen. Hän eli hyvän elämän.

Monikossa kokonaisobjektilla on vain yksi muoto, nominatiivi:

Kuču gost’at pertih! Pyydä vieraat sisälle!
Panin sovat valmehekse huon- Panin vaatteet valmiiksi aamua
dekseh näh. varten.

Partiaalinen eli osaobjekti ilmaisee toimintaa, joka on aloitettu tai 
jatkuu mutta jota ei ole suoritettu loppuun. Sen sija on partitiivi.

Müö süömmö murginua. Me syömme (parhaillaan) päiväl-
 listä.
Ehtäl kaččelimmo uudizii. Illalla katselimme uutisia (mutta
 emme koko lähetystä).
Taidoilii mualuau portriettua. Taiteilija maalaa muotokuvaa
 (joka ei ole vielä aivan valmis).
Vuotammo rodn’ii gostih. Odotamme vierailulle sukulaisia
 (jotka ovat tulossa).

Osaobjektia käytetään usein silloin, kun halutaan ilmaista tunteita ja 
mielialoja tai esittää toivotuksia:

Minä suvaičen sinuu. Minä rakastan sinua.
Mustelen, ku  tuatto meidü puak- Muistelen, että isä nuhteli meitä
suh čakkai. usein.
Buabo igävöiččöü bunukkastu. Mummo ikävöi lapsenlastaan.
Toivotammo sinule ozua da Toivotamme sinulle onnea ja 
tervehüttü. terveyttä.
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Predikatiivi
Predikatiivi eli predikaatintäyte ilmaisee apuverbien olla ’olla’ ja roita 
’tulla joksikin’ välityksellä, millainen subjekti on. Predikatiivina käyte-
tään nominia, adverbia tai sanayhtymää.

1) Predikatiivina substantiivi:

 Koiru on ristikanzan paras Koira on ihmisen paras ystävä.
 üstävü.
 Tämä meččü on valdivon. Tämä metsä on valtion.

2) Predikatiivina adjektiivi:

 Mennüt kezä oli ülen räkki. Viime kesä oli hyvin lämmin.
 Kuaššu rodih sagei. Puurosta tuli sakeaa.

3) Predikatiivina pronomini:

 Nügöi elos rodih nengoine. Nyt elämästä tuli tällaista.
 Hänen tahtot ollah moizet. Hänen aikomuksensa ovat sellaiset.

4) Predikatiivina numeraali:

 Viideh ližätä viizi roih küm- Viisi plus viisi on kymmenen.
 mene.

5) Predikatiivina adverbi:

 Oletgo sinä ehtäl üksinäh? Oletko sinä illalla yksin?
 Nimi ei roi endizelleh. Ei mikään tule ennalleen.

6) Sanayhtymä predikatiivina:

 Net kirjat oldih eniten lugietut. Ne kirjat olivat luetuimmat.
 Häi on üksi pahimis häiričči- Hän on yksi pahimmista häiri-
 jöis. köistä.
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Attribuutti14

Attribuutti on substantiivin välitön määrite. Se vastaa kysymyksiin 
mittuine? ’millainen’, mittumat? ’millaiset’, kenen? ’kenen’, min? 
 ’minkä’. Attribuutti kongruoi pääsanansa kanssa.

1) Attribuuttina adjektiivi:

 Minun vahnu buabo tulou gostih. Vanha isoäitini tulee kylään.
 Häi eläü pienes, čomas mök- Hän asuu pienessä, kauniissa
 kizes. mökissä.
 Hüö lähtiettih suureh linnah. He lähtivät suureen kaupunkiin.

Muista: Attribuuttina käytetyt sanat aiga ’aika(moinen)’, ’melko’, enzi 
’ensi’, eri ’eri’, joga ’joka’, kogo ’koko’ ovat taipumattomia:

Heil on aiga taloi. Heillä on aikamoinen talo.
Joga ristikanzal ollah omat Jokaisella on omat huolensa.
huolet.  
Enzi kerdua olen Karjalas. Olen Karjalassa ensi kertaa.

2) Attribuuttina substantiivi

a) genetiivissä:

 Olen rodinuhes Suarikosken Olen syntynyt Saarikosken 
 küläs. kylässä.
 Koivun lehtet jo pakutah. Koivun lehdet putoavat jo.

14 Suomen kielen uusimmat kieliopit (esim. ISK 2005, Karlsson 2009, 4. pai-
nos) eivät enää käytä käsitettä ’attribuutti’. Niissä substantiivin määreitä käsitel-
lään osana NP:tä eli nominaalilauseketta. Tässä livvin kieliopissa pitäydytään 
kuitenkin perinteisissä nimityksissä, osin siksi, että karjalan kielioppiin struktu-
ralismin myötä syntyneet uudet käsitteet eivät vielä ole vakiintuneet niin vah-
vasti, että kaikki ja kaikenikäiset lukijat olisivat niihin tottuneet.
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b) inessiivissä:

 Tüttö kačoi minuh küünälet Tyttö katsoi minuun kyynelet
 silmis. silmissä.
 Kaššali selläs painau hardieloi. Selkäreppu painaa hartioita.

c) elatiivissa:

 Buabo pagizi mennüzis aijois. Mummo puhui vanhoista ajoista.

d) illatiivissa:

 Muaman rakkahus lapsih on Äidin rakkaus lapsiin on ääretön.
 hinnatoi.

e) adessiivissa:

 Halgopinot pihal vuotetah Pihalla olevat halkopinot 
 päččih panendua. odottavat polttamista.

d) abessiivissa:

 Talo balkonattah on kui Talo ilman parveketta on kuin
 ižändü parrattah. isäntä ilman partaa.

e) komitatiivissa:

 Tütär perehinneh eläü rinnal. Tytär perheineen asuu lähellä.

Muista: Substantiiviattribuuttina voi olla myös arvonimi, jolloin sitä 
ei taivuteta:

Sanokkua täs šeikas ministru Sanokaa tästä asiasta ministeri
Vuorizele. Vuoriselle.
Oletgo nähnüh professor Oletko nähnyt professori 
Volkovua? Volkovia?
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3) Attribuuttina pronomini:
 Niilöi vuozii puaksuh mustelen. Niitä vuosia muistelen usein.
 Kenen leibiä süöt, sen i pajuo Kenen leipää syöt, sen lauluja 
 pajatat. laulat.

4) Attribuuttina numeraali:
 Zavodal ruatah kolmes vuoros. Tehtaalla työskennellään kolmessa
  vuorossa.
 Elämmö viijendel kerroksel. Asumme viidennessä kerroksessa.
 Älä vuota tostu kerdua. Älä odota toista kertaa.

5) Attribuuttina partisiippi:
 Pangua täh müödävät tavarat. Pankaa tähän myytävät tavarat.
 Kaikin ečitäh kavonnuttu kažii. Kaikki etsivät kadonnutta kissaa.
 Sanoin kaiken kirjutetus viestis. Sanoin kaiken kirjoittamassani 
  viestissä.

Adverbiaali
Adverbiaali on verbin välitön määrite, joka ilmaisee esim. tekemisen 
paikkaa, aikaa tai tapaa. Se voi ilmaista myös määrää, syytä tai tarkoi-
tusta.

 1) Paikkaa ilmaistessaan adverbiaali vastaa kysymykseen kus? ’missä’, 
kuspäi? ’mistä’, kunne? ’minne’:

 Kezäl on hüvä olla rannal. Kesällä on hyvä olla rannalla.
 Müö vastevai tulimmo linnas- Tulimme äskettäin kaupungista.
 päi.
 Kenbo meni laukkah? Kuka meni kauppaan?

2) Aikaa ilmaistessaan adverbiaali vastaa kysymykseen konzu? ’milloin’:

 Huondeksel häi vie oli kois. Vielä aamulla hän oli kotona.
 Se tapahtui ammui. Se tapahtui kauan sitten.
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3) Tapaa tai keinoa ilmaistessaan adverbiaali vastaa kysymykseen kui? 
’miten’, mih tabah? ’millä tavoin’:

 Tulin kodih kävellen. Tulin kotiin kävellen.
 Paiskua hil’l’azeh! Puhukaa hiljaa!
 Maltattogo pajattua ven’akse? Osaatteko laulaa venäjäksi?

4) Määrää ilmaiseva adverbiaali vastaa kysymykseen äijügo? ’minkä 
verran’, ’paljonko’:

 Tänävuon rodih vähä siendü. Tänä vuonna tuli vähän sieniä.
 Sil perehel eluo täüdüü külläl. Sille perheelle kertyy kylliksi 
  omaisuutta.

5) Syytä ilmaiseva adverbiaali vastaa kysymykseen mikse? ’miksi’:

 Kadehuttu häi sinule muga Kateuttaan hän sinulle noin 
 sanoi. sanoi.
 Vihman täh en lähte ajelemah Sateen takia en lähde pyöräi-
 polgupüöräl. lemään.

6) Tarkoitusta ilmaiseva adverbiaali vastaa kysymykseen mintäh? 
’minkä vuoksi’, ’mihin tarkoitukseen’:

 Leibü on ostettu süödäväkse. Leipä on ostettu syötäväksi.
 Annoimmo tuatale cd-soittimen Annoimme isälle lahjaksi cd-soit-
 lahjakse. timen.

Lisäksi on huomattava
a) datiiviadverbiaali, joka ilmaisee (allatiivilla) sen, kenelle jotain on 

sanottu, kerrottu, luvattu jne.

 Soita hänele da prostikkua toine Soita hänelle ja sopikaa!
 tostu!
 Jogo sanoit kaiken mužikale? Joko sanoit kaiken miehelle(si)?
 Luvattihgo sinulles midätah Luvattiinko sinulle jotain tuosta
 nečis hommas? hommasta?
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b) predikatiiviadverbiaali, joka ilmaisee (essiivillä ja translatiivilla) 
subjektin tai objektin tilassa tapahtuneen muutoksen:

 Kogo ijän ruavoin školas opasta- Olin opettajana koulussa koko
 jannu. ikäni.
 Händü vallittih deputuatakse. Hänet valittiin kansanedustajaksi.

c) nk. habitiiviadverbiaali, joka ilmaisee (adessiivilla) omistusta:

 Meil on kaksi lastu. Meillä on kaksi lasta.
 Konzubo buabal on roindu- Milloin mummolla on syntymä-
 päivü? päivä?
 Ongo sinul kai hüvin? Onko sinulla kaikki hyvin?

Lauseenvastikkeet

Lauseenvastike on alisteista sivulausetta korvaava kieliopillinen raken-
ne, jonka merkitys on sama kuin sivulauseen. Sillä ei kuitenkaan ole 
sivulauseen predikaattina olevaa persoonamuotoista verbiä vaan pre-
dikaatin asemesta käytetään verbin nominaalimuotoja – infinitiiviä 
tai partisiippia. Lauseenvastiketta ei eroteta muusta lauseyhteydestä 
pilkulla. Kirjakielessä käytetään lauseenvastikkeita, puhekielessä  sivu-
lauseita. 

Nuorennu olles kävüin puaksuh Nuorena (ollessani nuori) kävin
bes’odoih. (nuorennu = essiivi; usein tansseissa.
olles = II infinitiivin inessiivi)
Vrt.
Konzu olin nuori, kävüin puaksuh Kun olin nuori, kävin usein 
bes’odoih (sivulause + päälause). tansseissa.

Livvissä on predikatiivinen, temporaalinen ja modaalinen lauseenvas-
tike.
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Predikatiivinen lauseenvastike
Predikatiivista lauseenvastiketta käytetään sellaisten sivulauseiden ase-
mesta, jotka ilmaisevat aikaa, syytä, ehtoa tai myönnytystä.

1) Aikaa ilmaistessaan predikatiivinen lauseenvastike korvaa konzu 
’kun’, ’milloin’ -adverbilla alkavan sivulauseen:

 Brihaččuine opastui lugemah jo Poika oppi lukemaan jo
 kolmivuodehizennu.  kolmevuotiaana.
Vrt.
 Brihaččuine opastui lugemah, Poika oppi lukemaan, kun hän oli
 konzu hänel oli igiä kolme kolmevuotias.
 vuottu.

2) Syytä ilmaistessaan predikatiivinen lauseenvastike korvaa konjunk-
tioilla gu/ku ’koska’, ’kun’ ja konjunktiona käytetyillä adverbeilla 
gu/ku kerran ’kun kerta’, sendäh gu/ku, ’sen vuoksi kun’ sikse gu/
ku ’siksi kun’ alkavan sivulauseen:

 Nenga laškannu olles ethäi Noin laiskana et kyllä saa mitään
 nimidä valmehekse sua. valmiiksi.
Vrt.
 Ku nenga lašku olet, ga ethäi  Koska olet noin laiska, et saa
 nimidä valmehekse sua. mitään valmiiksi.

3) Ehtoa ilmaistessaan predikatiivinen lauseenvastike korvaa konjunk-
tioilla gu/ku ’jos’ alkavan sivulauseen:

 Vähästü nuorembannu olles Vähän nuorempana lähtisin vielä
 lähtizin vie lomale suveh. omalle etelään.
Vrt.    
 Gu olizin vähästü nuorembi, Jos olisin vähän nuorempi, 
 lähtizin vie lomale suveh. lähtisin vielä lomalle etelään.
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4) Myönnytystä ilmaistessaan predikatiivinen lauseenvastike korvaa 
konjunktioilla hos, hot ’vaikka’ alkavan sivulauseen:

 Tütär väzünüönnügi ruavos Tytär työstä väsyneenäkin
 aiven meis huoldu pidäü. huolehtii meistä aina.
Vrt.
 Tütär, hos väzüügi ruavos, Tytär huolehtii meistä aina, vaikka
 ga aiven meis huoldu pidäü. onkin työstä väsynyt.

Temporaalinen lauseenvastike
Temporaalista lauseenvastiketta käytetään sellaisten sivulauseiden ase-
mesta, jotka ilmaisevat aikaa ja liittyvät päälauseisiin konjunktion gu/
ku ’kun’ tai konjunktiona käytetyn adverbin konzu ’kun’ avulla. Tem-
poraalisella lauseenvastikkeella ilmaistaan pää- ja sivulauseen samanai-
kaista tai eri aikaan tapahtuvaa tekemistä.

1) samanaikainen tekeminen (predikaattina II infinitiivin inessiivi):

 Älä luaji ošipkua kirjastu kir- Älä tee virhettä kirjettä kirjoit-
 juttajes. taessasi.
Vrt.
 Älä luaji ošipkua, konzu kir- Älä tee virhettä, kun kirjoitat 
 jutat kirjastu. kirjettä.

2) eriaikainen tekeminen (predikaattina passiivin II partisiipin partitii-
vi); sivulauseen tekeminen tapahtuu ennen päälauseen tekemistä:

 Eläkkehele piästüü rubien  Eläkkeelle päästyäni alan kirjoittaa
 kirjuttamah mustelmii. muistelmiani.
Vrt.
 Ku piäzen eläkkehele, rubien Kun pääsen eläkkeelle, alan kirjoit-
 kirjuttamah mustelmii. taa muistelmiani.
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Modaalinen lauseenvastike
Modaalista lauseenvastiketta käytetään tekemisen tapaa ilmaisevi-
en sivulauseiden asemesta. Tällöin konjunktiot ovat što ’että’, gu/ku 
’kun’. Myönteisessä lauseessa predikaattiverbin tilalla on II infinitiivin 
instruktiivi, kielteisessä III infinitiivin abessiivi:

 Laškistellen ruado pahoi eistüü. Laiskotellen työ etenee huo-
  nosti.
Vrt.
 Ruado pahoi eistüü, ku laškis- Työ etenee huonosti, kun lais-
 telettos. kottelet.

 Suvaičen lugie kniigua divanal Tykkään lukea kirjaa sohvalla 
 virujen. loikoillen.
Vrt.
 Suvaičen lugie kniigua muga, Tykkään lukea kirjaa niin, että
 što virun divanal. loikoilen sohvalla.

 Häi kogo illan istui sanua Hän istui koko illan sanomatta
 sanomattah. sanaakaan.
Vrt.
 Häi kogo illan istui muga, Hän istui koko illan niin, ettei
 što ei sanonuh ni sanua. sanonut sanaakaan.

 Muailmas pidäü eliä kielas- Maailmassa pitää elää valehtele-
 telemattah. matta.
Vrt.
 Muailmas pidäü eliä muga, Maailmassa pitää elää siten, 
 ku ei kielastella. ettei valehtele.
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Sanajärjestys

Livvissä sanajärjestys on suhteellisen vapaa, ts. subjektilla ja predikaa-
tilla ei ole määrättyä paikkaa lauseessa. Pääsääntöisesti väitelauseen 
subjekti on kuitenkin ennen predikaattia, sitten seuraa mahdollinen 
objekti ja sen jälkeen muut määreet.
Müö (subjekti) rubiemmo opastu- Me alamme opiskella karjalan
mah (predikaatti) karjalan kiel- kieltä ensi syksynä.
dü (objekti) tuliel sügüzül (adver-
biaali). 

Jos halutaan erityisesti korostaa jotain asiaa, sijoitetaan se ensimmäi-
seksi lauseeseen.
Karjalan kieldü müö rubiemmo opastumah tuliel sügüzül. 
Rupeamme opiskelemaan nimenomaan karjalan kieltä, emme esim. 
ruotsia tai valokuvausta.
Tuliel sügüzül müö rubiemmo opastumah karjalan kieldü.
Rupeamme opiskelemaan karjalaa juuri ensi syksynä, emme aikaisem-
min emmekä myöhemmin.

Ilmaistaessa likimääräistä lukua (esim. ikää, aikaa, hintaa) vaihdetaan 
numeraalin ja substantiivin paikkaa – toisin kuin suomessa:
Mužikal igiä on vuottu viizi- Miehellä on ikää viitisenkym-
kümmen. mentä vuotta/noin viisikym- 
 mentä vuotta.  
Kirju maksoi rubl’ua kaksitu- Kirja maksoi noin kaksituhatta
hattu. ruplaa.

Tarkka lukumäärä puolestaan ilmaistaan sanajärjestyksellä numeraali 
+ substantiivi:
Mužikal igiä on viizikümmen  Mies on viisikymmentä vuotta
vuottu. vanha.
Kirju maksoi kaksituhattu  Kirja maksoi kaksituhatta
rubl’ua. ruplaa.
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SANASTO

Karjalan kielen sanasto koostuu eri-ikäisistä kerrostumista. Puhekiele-
nä karjala on vanhaa – noin tuhannen vuoden ajan on karjalaiskylissä 
puhuttu joko livviä tai varsinaiskarjalaa. Varsinaiskarjalan pohjoismur-
retta vienaa puhutaan Suomen itärajan tuntumassa Venäjän Karjalassa, 
etelämurretta sen eteläpuolella; sitä puhutaan myös kauempana, Sisä-
Venäjän kielisaarekkeilla (tverinkarjala). Livvi eli aunuksenkarjala taas 
on ollut Aunuksen seudun sekä Suomen entisistä rajakarjalaispitäjistä 
erityisesti Salmin kielimuoto. Kirjoitetussa muodossa karjalaa ei ole 
tavattu kovin pitkään. Varsinaisesti sen elvyttäminen ja kehittäminen 
kirjallisen ilmaisun kieleksi on ollut käynnissä vasta 1990-luvun alusta 
alkaen. 

Kielen elämään kuuluu sanojen poistuminen käytöstä, uusien synty-
minen ja merkitysten muuttuminen. Sanaston moninaisuudesta ker-
tovat sanojen semanttiset ilmentymät, kuten homonyymit, synonyy-
mit ja arkaismit. Myös sanoista koostuvat fraseologian alaan kuuluvat 
idiomit antavat kielelle väriä ja uutta ilmaisuvoimaa.

Kieli elää sitä puhuvien ihmisten ja heitä ympäröivän maailman muut-
tuessa. Kulttuurin ja elinkeinojen kehittyessä syntyy tarvetta uusille 
ilmaisukeinoille. Erityisesti tieteen ja tekniikan kehitys synnyttää val-
taisan määrän uutta sanastoa. Uusia sanoja saadaan paitsi lainaamalla 
muista kielistä myös luomalla niitä tietoisesti oman kielen resurssien 
pohjalta. Kieltä voidaan siis jossain määrin ohjailla ja säädellä kielen-
huollon avulla.
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Sananmuodostuskeinot

Sananmuodostus tarkoittaa niitä periaatteita, joiden mukaan sanat ra-
kentuvat ja uutta sanastoa muodostuu. Tavallisesti uusia sanoja syntyy 
kielessä jo olemassa olevien leksikaalisten ainesten pohjalta. Tärkeim-
mät sananmuodostuskeinot ovat johtaminen suffiksien eli johtimien 
avulla (→ johdokset) ja yhdistäminen (→ yhdyssanat). 

Johtaminen
Uusien sanojen johtaminen tapahtuu niin, että kantasanaan (tavalli-
sesti nomini tai verbi) tai sen vartaloon lisätään tietty johdin eli suffik-
si: syntyy uusi sana eli johdos.

Substantiivien johtaminen

Muodostettaessa uusia substantiiveja voi kantasanana olla toinen 
substantiivi tai mikä tahansa nomini (nk. nominikantaiset substan-
tiivit). Kantasanana voi olla myös verbi (verbikantaiset substantiivit). 
Johdin liitetään kantasanan vartaloon. Vartalon loppuvokaali voi joi-
denkin johtimien edellä vaihdella, esim. čoma ’kaunis’ (čoma-) + vus 
→ čomevus ’kauneus’ tai kadota, esim. mustua ’muistaa’ (musta-) + o → 
musto ’muisto’. 

Merkitykseltään uudet nominikantaiset substantiivit jakautuvat eri 
luokkiin:
1) Yleisnimet eli appellatiivit

johdin kantanomini (+ vartalo) johdos suomennos

-s
-us, -üs
-vus, -vüs
-niekku
-ri

liha (liha-)
kaglu (kagla-)
levei (levie-)
kala (kala-)
potku (potku-)

lihas
kaglus
levevüs
kalaniekku
potkuri

lihas
kaulus
leveys
kalastaja
potkuri
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2) Paikkoja tai niihin kuulumista tarkoittavat sanat

johdin kantanomini (+ vartalo) johdos suomennos

-lu, -lü
-ndeh
-laine, -läine

süömü (süömä-)
jürkü (jürkä-)
külä (külä-)

süömälü
jürkändeh
küläläine

ruokala
jyrkänne
kyläläinen

3)  Joukkoa tarkoittavat eli kollektiivisanat

johdin kantanomini (+ vartalo) johdos suomennos
-ikko, -ikkö
-žikko, -žikkö
-listo, -listö
-oveh, -öveh
-žo

koivu (koivu-)
sieni (sieni-) 
köühü (köühä-)
joukko (jouko-)
nuori (nuore-)

koivikko
sienižikkö
köühälistö
joukkoveh
nuorižo

koivikko
sienipaikka15

köyhälistö
joukkue
nuoriso

4) Deminutiiviset eli hyväilysanat

johdin kantanomini (+ vartalo) johdos suomennos

-ine
-oi, -öi
-ut, -üt
-hut, -hüt
-ikko, -ikkö
-kko, -kkö

poigu (poiga-)
veikki (veiki-)
lapsi (lapse-)
suo (suo-)
järvi (järve-)
vähä (vähä-)

poigaine
veikoi
lapsut
suohut
järvikkö
vähäkkö

pikkupoika
isoveli
lapsukainen
pikkusuo
pikkujärvi
keskenkasvuinen

5) Määrää ilmaisevat

johdin kantanomini (+ vartalo) johdos suomennos

-lline kobru (kobra-)
üskü (üskä-)

kobralline
üskälline

kourallinen
sylillinen

15 Sanat koivikko ja sienikkö merkitsevät sekä koivu-/sieniryhmää että niiden 
muodostamaa paikkaa.
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Verbikantaisia substantiiveja ovat

1) Tekijöitä tarkoittavat sanat

johdin kantaverbi (+ vartalo) johdos suomennos

-i

-ju, -jü

-tti
-mari, -märi

opastua (opasta-)
opastua (opastu-)
juvva (juo-)
müvvä (müö-)
kazvua (kazva-)
juvva (juo-)

opastai
opastui
juoju
müöjü
kazvatti
juomari

opettaja
opiskelija
juoja
myyjä
kasvatti
juoppo

2) Tekoa tarkoittavat sanat

johdin kantaverbi (+ vartalo) johdos suomennos
-mine
-ndu, -ndü
-eh
-neh
-in
-e
-es
-o, -ö
-os, -ös
-u, -ü
-us, -üs
-vo, -vö

ostua (osta-)
müvvä (müö-)
ohkua (ohka-)
jüristä (jürize-)
avata (avua-)
čökätä (čökkiä-)
muanittua (muanita-)
tulla (tule-)
ostua (osta-)
itkie (itke-)
kehittiä (kehitä-)
leikata (leikkua-)

ostamine
müöndü
ohkeh
jürineh
avain
čöke
muanites
tulo
ostos
itku
kehitüs
leikkavo

ostaminen
myyminen
voihkiminen
jyrinä
avain
pisto; piste
houkutus
tulo
ostos
itku
kehitys
leikkuu

Adjektiivien johtaminen

Adjektiiveja voidaan johtaa sekä nomineista että verbeistä. Vartalon 
loppuvokaali vaihtelee tai katoaa kuten edellä substantiiveja johdet-
taessa. Merkityksen perusteella adjektiivijohdokset jaetaan neljään 
ryhmään:
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1) Laatua korostavat adjektiivit

johdin kantasana (+ vartalo) johdos suomennos

-vu, -vü
-žu, -žü
-čču, -ččü
-kas, -käs

vägi (väge-)
kuuluo (kuulu-)
itkie (itke-)
nero (nero-)

vägevü
kuulužu
itkučču
nerokas

voimakas
kuuluisa
itkuinen
nerokas

2) Puutetta ilmaisevat eli karitiiviadjektiivit

johdin kantasana (+ vartalo)   johdos suomennos

-toi, -töi
-matoi, -mätöi

jalgu (jalla-)
sanuo (sano-)

jallatoi
sanomatoi

jalaton
sanomaton

3) Laadun määrää ilmaisevat adjektiivit

johdin kantasana (+ vartalo) johdos suomennos

-ččaine, -ččäine
-ttavu, -ttävü
-hko, -hkö
-kkaine, -kkäine
-naine, -näine
-maine, -mäine

sangei (sangie-)
lühüt (lühüö-)
laihu (laiha-)
küpsü (küpsä-)
kogo
pohju (pohja-)

sangieččaine
lühüöttävü
laihahko
küpsikkäine
kogonaine
pohjimaine

lihavahko
lyhyenpuoleinen
laihahko
kypsähkö
kokonainen
pohjimmainen

4) Hellittelyä ilmaisevat adjektiivit

johdin kantasana (+ vartalo) johdos suomennos
-ine čoma (čoma-)

pehmei (pehmie-)
čomaine
pehmeine

kaunoinen
pehmoinen
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Verbien johtaminen

Verbejä voidaan johtaa sekä nomineista että toisista verbeistä. Nomi-
nikantaisilla verbeillä on kantasanana substantiivi tai adjektiivi. Mer-
kitykseltään uudet verbit ilmaisevat kantasanan osoittamaa teettämis-
tä tai toiminnan muuttumista:

1) Faktitiiviset eli teettämistä ilmaisevat verbit

johdin kantanomini (suffiksi) – johdos suomennos
-da, -dä
-ta, -tä
-nda, -ndä
-sta, -stä
-tta, -ttä
-itta, -ittä
-i
-ti

höühen
varras
suuri
ruppi 
pehmei
rauhu
kukku
kiireh

(höühen-dä-ü) – höühendiä 
(varras-ta-u) – varrastua 
(suure-nda-u) – suurendua 
(rupi-sta-u) – rupistua 
(pehmi-ttä-ü) – pehmittiä 
(rauho-itta-u) – rauhoittua 
(kukk-i-u) – kukkie 
(kiireh-ti-ü) – kiirehtiä 

höyhentää
varastaa
suurentaa
rypistää
pehmittää
rauhoittaa
kukkia
kiirehtiä

2) Translatiiviset eli muuttumista ilmaisevat verbit

johdin kantanomini (suffiksi) – johdos suomennos
-ne
-ksi
-du, -dü
-tu, -tü
-stu, -stü
-vu, -vü

vahnu 
pieni 
hämäri 
homeh 
pölü 
ravei 

(vahna-no-u) – vahnata 
(piene-ksi-ü) – pieneksie 
(hämär-dü-ü) – hämärdüö 
(homeh-tu-u) – homehtuo 
(pölü-stü-ü) – pölüstüö 
(rave-vu-u) – ravevuo 

vanheta
väheksyä
hämärtyä
homehtua
pölyyntyä
nopeutua

Verbikantaisilla on kantasanana verbi. Merkitykseltään verbit jaetaan 
viiteen ryhmään:
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1) Momentaaniset eli äkillisyyttä ilmaisevat verbit

johdin kantaverbi (suffiksi) – johdos suomennos

-hta, -htä

-lda, -ldä

kaččuo 
kuivua 
kandua 
süvvä 

(kača-hta-u) – kačahtua 
(kuiva-hta-u) – kuivahtua 
(kanna-lda-u) – kannaldua 
(süö-ldä-ü) – süöldiä 

katsahtaa
kuivahtaa
kantaa (nopeasti)
syödä (hotkaista)

 
2) Frekventatiiviset eli toistuvuutta ilmaisevat verbit

johdin kantaverbi (suffiksi) – johdos suomennos

-le
-ndele
-ttele
-ksendele

kastua 
kuulta 
eččie 
juosta 

(kaste-lo-u) – kastella
(kuu-ndelo-u) – kuunnella 
(eči-ttelö-ü) – ečitellä 
(juo-ksendelo-u) – juoksendella 

kastella
kuunnella
etsiskellä
juoksennella

3) Kontinuatiiviset eli jatkuvuutta ilmaisevat verbit

johdin kantaverbi (suffiksi) – johdos suomennos
-i
-ksi
-o

hüpätä 
sülgie 
leikata 

(hüpp-i-ü) – hüppie 
(sülle-ksi-ü) – sülleksie 
(leikk-o-u) – leikkuo 

hyppiä
syljeskellä
leikellä

4) Kausatiiviset eli toiminnan aiheuttamista ilmaisevat verbit

johdin kantaverbi (suffiksi) – johdos suomennos

-tta, -ttä

-hutta, -hüttä

seizuo
itkie 
torata 
püörie 

(seiza-tta-u) – seizattua 
(itke-ttä-ü) – itkettiä 
(tora-hutta-u) – torahuttua 
(püörä-hüttä-ü) – püörähüttiä 

pysähdyttää
itkettää
riitauttaa
pyöräyttää
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5) Refleksiivis-translatiiviset eli verbit, jotka ilmaisevat kantasanan 
osoittamaan tilaan tulemista

johdin kantaverbi (suffiksi) – johdos suomennos

-u, -ü

-vu, -vü

kastua 
eistiä
jagua 
eliä 

(kast-u-u) – kastuo 
(eist-ü-ü) – eistüö 
(jaga-vu-u) – jagavuo 
(elä-vü-ü) – elävüö 

kastua
edistyä
jakaantua
toipua

 

Adverbien johtaminen

Adverbeja voidaan muodostaa nomineista, verbeistä ja adverbeista seu-
raavilla johtimilla:

johdin kantasana (+ vartalo) johdos suomennos
-h
-in
-kkai, -kkäi

-lleh 

-lei, -leiten

-lloi, -llos

-nah, -näh

-nne, -ne

-ssah, -ssäh
-sti
-te
-tellen

harvu (harva-)
hüvä (hüvä-)
rindu (rinna-)
vieri (viere-)
uuzi (uvve-)
endine (endize-)
muga 
nenga
mulloine (mu-)
silloine (si-)
kogo 
üksi
tämä (tä-)
neče (neči-)
uuzi (uvve-)
tuhmu (tuhma-)
vahnu (vahna-)
vähä

harvah
hüvin
rinnakkai
vierekkäi
uvvelleh
endizelleh 
mugalei
nengaleiten
mulloi
silloi, sillos
kogonah
üksinäh 
tänne
nečine
uvvessah
tuhmasti
vahnate
vähitellen 

harvoin
hyvin
rinnakkain
vierekkäin
uudestaan
entisellään
sillä tavoin
tällä tavoin
viime vuonna
silloin
kokonaan
yksin
tänne
tuonne
uudestaan
tyhmästi
vanhemmiten
vähitellen
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Yhdistäminen
Johtamisen ohella sanoja muodostetaan yhdistämällä niitä yhdyssa-
noiksi. Yhdistämällä muodostetaan uusia sanoja substantiiveista ja ad-
jektiiveista. 

Yhdyssubstantiivit

Yhdyssubstantiiveja muodostetaan kahdesta tai useammasta nominis-
ta: meččü||ruado ’metsätyö’, kevät||külvön||aigu ’kevätkylvönaika’. 

Ensimmäinen osa yhdyssubstantiivista voi esiintyä eri sijoissa, esimer-
kiksi

nominatiivissa: kodoi||mua ’kotimaa’, sivu||virkeh ’sivulause’, 
vällü||aigu ’vapaa-aika’, havvu||meččü ’havumetsä’, Suari||koski ’Saari-
koski’, Kondu||pohju ’Kontupohja’, Imbi||lahti ’Impilahti’
 
genetiivissä: kažin||poigu ’kissanpentu’, luonnon||suojelii ’luonnon-
suojelija’, tiijon||himo ’tiedonhalu’, Joven||suu ’Joensuu’, Mančin||suari 
’Mantsinsaari’

inessiivissä: unis||pagizii ’unissapuhuja’, linnas||eläi ’kaupungissa asu-
va’, ’kaupunkilainen’, vallas||olii ’vallassa oleva’, ’vallanpitäjä’

illatiivissa: hengih||jiändü ’henkiinjääminen’, küläh||muuttai ’maalle-
muuttaja’

adessiivissa: silmäl||pido ’silmälläpito’, iänel||itkii ’äänelläitkijä’, 
pinnal||püzüjü ’pinnalla pysyvä’

Harvinaisia sijoja ovat 
elatiivi: vieros||eruoju ’kirkosta eroava’ tai
allatiivi: merile||lähtii ’merille lähtevä’. 
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Yhdyssubstantiiveista taivutetaan vain viimeistä nominia, esim.
Kezäl kävüimmö Mančinsuareh. Kesällä kävimme Mantsinsaaressa.
Unispagizijua ei maksa herättiä. Unissapuhujaa ei kannata herättää.
Tulis vai hüvät siät kevätkülvön- Tulisipa vain hyvät ilmat kevät-
aigah. kylvönaikaan.

Muista: Poikkeuksellisesti esim. sanassa Äijüpäivü ’pääsiäinen’ taipu-
vat molemmat osat: Äijiäpäiviä vaste ’pääsiäisen alla’, ’ennen pääsiäistä’, 
Äijähpäiväh sah ’pääsiäiseen asti’.

Yhdyssubstantiiveissa käytetään yhdysmerkkiä silloin, kun
1) osien rajalla on sama vokaali: meri-ilmasto ’meri-ilmasto’, jatko-opas-

tus ’jatko-opiskelu’

2) toinen osa on maantieteellinen erisnimi: Suvi-Karjal ’Etelä-Karjala’, 
Pohjas-Suomi ’Pohjois-Suomi’

3) muissa erisnimissä: Kalevala-runot ’Kalevala-runot’, Oma Mua          
-lehti ’Oma Mua -lehti’, Nina-t’outa ’Niina-täti’, Puavil-velli ’Paavo-
veli’

4) yhdyssanan yhteinen osa jätetään pois toiston välttämiseksi: roindu-
paikku da -aigu ’syntymäpaikka ja -aika’

Yhdysadjektiivit

Yhdysadjektiivin ensimmäisenä osana voi olla nominatiivissa tai gene-
tiivissä oleva substantiivi, adjektiivi tai numeraali:

kuldukassu ’kultatukkainen’
mustusilmü ’tummasilmäinen’
nüdžünenä ’nykerönenäinen’
kivenkova ’kivikova’
karjalankieline ’karjalankielinen’
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hüväntahtoine ’hyväntahtoinen’
valpahansinine ’vaaleansininen’
kolmekieline ’kolmikielinen’
kahtenkerdaine ’kaksinkertainen’

Alkuosana voi olla myös etuliite ebä-:
ebämiäräine ’epämääräinen’
ebätoivoine ’epätoivoinen’
ebätarku ’epätäsmällinen’

Alkuosan lopussa voi olla myös -s, jolloin loppuosa on -ine-loppuinen. 
Tällaisissa merkitykseltään samanarvoisissa yhdysadjektiiveissa käyte-
tään yhdysmerkkiä:
suomelas-ugrilaine ’suomalais-ugrilainen’
karjalas-ven’alaine ’karjalais-venäläinen’

Yhdysadjektiiveissa käytetään yhdysmerkkiä käytetään silloin, kun 
a) ensimmäinen osa on numero: 12-vuodehine ’12-vuotias’, 10-ker-
roksehine ’10-kerroksinen’, kuuzi-ozahine ’kuusiosainen’
b) ensimmäinen osa on kirjain: a-vardaloine ’a-vartaloinen’, i-loppuhi-
ne ’i-loppuinen’
c) ensimmäinen osa on kirjainyhtymä ja toinen osa on ine-loppuinen 
adjektiivi: kse-loppuhine ’kse-loppuinen’, ebä-alguhine ’ebä-alkuinen’

Lainasanat

Kielen sanasto kasvaa myös siten, että sanoja lainataan muista kielistä. 
Nykylivvissä on runsaasti erityisesti venäjästä lainattua sanastoa. Venä-
jän kielen vaikutus näkyy selvimmin juuri sanastossa, mutta sitä on ha-
vaittavissa myös äänne-, muoto- ja lauseopissa. Venäjän ohella livviin 
on tullut jonkin verran lainasanoja myös lähisukukielistä vepsästä ja 
suomesta. Venäjä on ollut livvin lähinaapurina vuosisatoja, joten eri-
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laisia kulttuurisidonnaisia lainoja on kulkeutunut kielestä toiseen – lä-
hinnä venäjästä livviin.

Lainojen ikääminen sekä alkuperän (lainattu vai omaperäinen) osoit-
taminen on vaikeata jopa alan asiantuntijoille. Kaikkein vanhimpia, 
perusteellisesti livviin vakiintuneita venäläislainoja ovat esim. luadu 
’laatu’, pappi ’pappi’, päčči ’uuni’, riähkü ’synti’, rodu ’rotu, sukukunta’. 
Vakiintuneeksi lainasanaa voi sanoa silloin, kun se on mukautunut 
kohdekielen äänne- ja muotokategorioihin eli kun se ääntyy livvin 
äännelakien mukaan noudattaen esim. sanapainoa, vokaalisointua, 
diftongioitumista ja saa livvin taivutus- ja persoonapäätteet. Lisäksi va-
kiintuneet lainat ovat yleistyneet sekä yksittäisten ihmisten puheessa 
että muualla  kieliyhteisössä, esim. mediassa ja kirjallisuudessa. Johta-
misen ja yhdistämisen tavoin lainaaminen on yksi sanaston rikastut-
tamiskeino. Monesti lainatun sanan ohella kieleen jää elämään myös 
omaperäinen vastine, mikäli sellainen on olemassa, esim.
’emäntä’: emändü (omaperäinen) – hoz’aiku (ven. hozjajka); ’kirja’: kir-
ju (omap.) – kniigu (ven. kniga); ’rakentaa’: nostua (omap.) – s(t)rojie 
(ven. stroit’); ’ruskea’: maksankarvaine (omap.) – koričnevoi (ven. 
koričnevyj).

Nykyisin, kun livvin sanastoa elvytetään sekä Suomessa että Venäjällä, 
pyritään usein etsimään mieluummin omaperäinen kuin lainattu va-
riantti. Joskus sananvalinnan määrää varsin pitkälle aihepiiri: tietyistä 
nykyhetken asioista puhuttaessa livvistä puuttuvat sopivat vastineet, ja 
silloin turvaudutaan lainaamiseen.

Yhteiskunnallinen murros on synnyttänyt uudenlaisen sanaston tar-
peen: esimerkiksi koulutus, työelämä, politiikka ja tekniikka vaativat 
omat termistönsä. Suuri osa tällaisesta sanastosta on lainautunut venä-
jään muista kielistä ja sitten venäjän välityksellä siirtynyt livviin. Näi-
den nk. kansainvälisten lainojen vakiintumista ovat edistäneet joukko-
viestimet, matkailu ja mainonta:
parikmuaher ’parturi, kampaaja’ (ven. parikmaher), dokumentu ’asia-
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kirja’ (ven. dokument), klijentu ’asiakas’ (ven. klient), liftu ’hissi’ (ven. 
lift), poliitiekku ’politiikka’ (ven. politika), aktsii ’osake’ (ven. aktsi-
ja), mobil’noi telefon, mobilniekku ’kännykkä’ (ven. mobil’nyj telefon, 
’mobil’nik’), bankuavtomuattu ’pankkiautomaatti’ (ven. bankomat), 
rekluamu ’mainos’ (ven. reklam), kompjuter ’tietokone’ (ven. kompjuter; 
myös  omaperäinen yhdyssana tiedokoneh yleistynyt), (netti)foorumu 
’keskustelupalsta netissä’ (ven. forum).

Erityisesti populäärikulttuurin ja urheilun terminologia on lähes ko-
konaan tällaista kansainvälistä sanastoa:
ansambl’u ’yhtye’ (ven. ansambl’), brendu ’brändi’ (ven. brend), disko-
tiekku ’disko’ (ven. diskoteka), kino ’elokuvat’ (ven. kino), hokkei ’jää-
kiekko’ (ven. hokkej), velosipiettu ’polkupyörä’ (ven. velosiped), futbo-
listu ’jalkapalloilija’ (ven. futbolist), slualom ’laskettelu’ (ven. slalom), 
baidarku ’kanootti’ (ven. bajdarka).

Sanaston semanttiset ilmentymät

Homonyymit
Homonyymit ovat sanoja, joilla on sama ulkoasu mutta eri merkitys, 
esim.
puuta ja numeroa tarkoittava sana kuuzi:
kuuzi kerdua ’kuusi kertaa’ – kuuzi on oksazu ’kuusi on oksakas’.

Sanakirjoihin homonyymit merkitään yleensä eri sana-artikkelina roo-
malaisilla numeroilla erotettuina, esim.

kangas I (tekstiilimateriaali) 
Maltatgo kuduo kangastu?  Osaatko kutoa kangasta?
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kangas II (metsätyyppi) 
Kanabro kazvau kuival kangahal. Kanerva kasvaa kuivalla kankaalla.

kandu I (kanto, tyvi)
Puuh nostah kannaspäi. Tyvestä puuhun kiivetään.
kandu II (alkuperä; laji, kanta)
Sana on vahnua kandua. Sana on vanhaa alkuperää.
Kondiikandu on vähennüh. Karhukanta on vähentynyt.

juuri I (kasvin maanalainen osa; ihmisen alkuperä)
Puun juuret ollah süväs. Puun juuret ovat syvällä.
Istavummo täs puun juurel! Istutaanpa tässä puun juurella!
Tiijätgo midä omis juuris? Tiedätkö mitään omista juuristasi?
juuri II (adverbi) 
Tulit juuri parahite. Tulit juuri sopivasti.
Juuri hänentäh tahton jiähä tänne. Juuri hänen takiaan haluan jäädä
 tänne. 
voi I (syötävä rasva)
Pane voidu leibüpalazele. Pane voita leivälle.
voi II (interjektio)
A-voi-voi! Voi sentään!

Synonyymit
Synonyymit ovat sanoja, joilla on erilainen ulkoasu mutta sama mer-
kitys. Merkitysten välillä saattaa kuitenkin olla vivahde- tai tyyliero. 
Hallitulla synonyymien käytöllä vältetään turhaa toistoa tai yksitoik-
koista kieltä sekä lisätään kielen ilmaisumahdollisuuksia. Joskus sanalla 
on useitakin synonyymeja:
’vaimo’: akku (jos vaimon synnyttämä 1. lapsi on tyttö) = mučoi 1. 
’nuorikko’, vastavihitty vaimo, jolla ei ole vielä lapsia, 2. vaimo, jonka 
1. lapsi on poika
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’sää, ilma’: siä = ilmu
’talo’: kodi = taloi
’sota’: soda = voinu = borčču (’taistelu’)
’ärjyä’: kirguo = čiihota = ringuo = rängüö = röngüö = äristä
’kaataa’: kuadua = kumata = sordua = leikata 
’kadottaa’: hävittiä = kaimata = kavottua
’juoruta’: paista tyhjiä =  saččie = sortuija = kannella kielii 
’paksu’: järei = sangei = lihavu = puaksu
’häirikkö’: häiriččii = sevoittai = mešaiččii = huliguanu

Arkaismit
Arkaismit ovat vanhahtavia tai vanhentuneita sanoja, jotka ovat ku-
vanneet entiseen elämänmuotoon liittyviä käsitteitä. Nykyiseen kie-
lenkäyttöön eivät enää kuulu esim. seuraavat sanat, mutta niitä esiintyy 
historiallisissa ja kansatieteellisissä teksteissä samoin kuin kaunokirjal-
lisuudessa:
adru ’puinen aura’, astavu ’risukarhi’, čikku ’päreen pidin’, liippi ’tuohi-
nen kippo’, rengiččü ’puinen ämpäri’, virzu ’tuohivirsu’.

Idiomit
Livvissä on runsaasti idiomeja eli erilaisia sanontoja, jotka muodostu-
vat vähintään kahdesta osasta. Idiomeja ovat esim. sananparret ja lentä-
vät lauseet. Ne sisältävät usein humoristisen, kuvailevan elementin:

tüpitä omua kormanii ’rikastua’ (sananmukaisesti: tiivistää taskuaan)
Se mies omua kormanii tüpiččöü. Se mies rikastuu.

avata vačču ’avata sydämensä’ (sananm. avata vatsa)
Voinengo nügöi avata vačan Voinenkohan nyt avata sydämeni 
hänelleh?  hänelle?
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puhuo ühteh hiileh ’pyrkiä yhteiseen päämäärään’ (sananm. puhaltaa 
yhteen hiileen)
Meil pidäü kaikil nügöi vaigu Meidän on nyt kaikkien vain
puhuo ühteh hiileh. pyrittävä yhteiseen päämäärään. 
počči evähät söi ’matka peruuntui’ (sananm. sika söi eväät, jokin hanke 
epäonnistui)
Vot nügöi počči söi meijän Niinpä koko juttu meni pieleen.
evähät.
jiäjä čuurukaššalii kandamah ’jäädä hiekkakontin kantajaksi’ (kun 
nuorempi sisaruksista menee naimisiin ensin)
Älä ole pahas mieles, hoz jäit Älä ole pahoillasi, vaikka jäitkin
čuurukaššalii kandamah! hiekkakontin kantajaksi!  
hüpätä aizas piäliči ’tehdä aviorikos’ (sananm. hypätä aisan yli)
Neče mužikku pahoi ruadoi, ku Tuo mies oli heittiö, kun petti 
hüppäi aizas piäliče. vaimoaan.

jättiä omat luut vierahale rannale ’kuolla ulkomailla’ (sananm. jättää 
omat luunsa vieraalle rannalle)
Pidäü kodih tulla, en tahto jättiä Pitää tulla kotiin, sillä en halua
omii luuloi vierahale rannale. kuolla ulkomailla.  
taba nouzou ’vihastuu’ (sananmuk. vihainen/todellinen luonto alkaa 
näkyä)
Hänel jo rubei taba nouzemah. Hän alkoi jo näyttää todellisen
 luontonsa.

paista puhtahal suul ’puhua totta’ (sananm. puhua puhtaalla suulla)
Älä kielastele, a pagize puhtahal Älä valehtele vaan puhu totta!
suul!
panna leibü kahtekse ’erota’ (sananm. panna leipä kahteen osaan)
Müö  panimmo leivän kahtekse. Me erosimme.

juvva gor’at dai hüvät mielet puolekkai ’jakaa ilot ja surut’ (sananm. 
juoda surut ja hyvät mielet puoliksi)
Miehelolles pidäs ainos juvva Naimisissa ollessa pitäisi aina ja-
gor’at da hüvät mielet puolekkai. kaa ilot ja surut.
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Lyhenteet

adj. adjektiivi
adv. adverbi
abess. abessiivi
ablat. ablatiivi
adess. adessiivi
adj. adjektiivi
akkus. akkusatiivi
akt. aktiivi
allat. allatiivi
esim. esimerkiksi
ess. essiivi
fut. futuuri
gen. genetiivi
illat. illatiivi
imperat. imperatiivi
imperf. imperfekti
indikat. indikatiivi
iness. inessiivi
inf. infinitiivi
instr. instruktiivi
kielt. kielteinen
kondit. konditionaali
konj. konjunktio
komit. komitatiivi
mm. muun muassa
mon. monikko
nk. niin kutsuttu

nom. nominatiivi
pass. passiivi
partis. partisiippi
partit. partitiivi
perf. perfekti
pluskv. pluskvamperfekti
postp. postpositio
potent. potentiaali
prees. preesens
prep. prepositio
prolat. prolat.
refl. refleksiivi-
subst. substantiivi
tms. tai muu sellainen
transl. translatiivi
ts. toisin sanoen
vrt. vertaa
yks. yksikkö



193

Käytetty kirjallisuus
Ahtia, E. V. 1938: Karjalan kielioppi. Äänne- ja sanaoppi. Karjalan kansalaisseu-

ra, Suojärvi. Uusintapainos 2009. Karjalan Kielen Seura.
Fedotova, V. P. 2000: Frazeologičeskij slovar’ karel’skogo jazyka. ”Karelija”, Petro-

zavodsk.
Genetz, Arvid 1885: Tutkimus Aunuksen kielestä. Kielennäytteitä, sanakirja ja 

kielioppi. Suomi II:17, Helsinki.
Giloeva, N. – Rudakova, S. 2009: Karjalan kielen livvin murdehen algukursu. 

Petroskoin valdivonyliopisto, Petroskoi.
Hakulinen, Auli – Karlsson, Fred 1979: Nykysuomen lauseoppia. SKST 350. 

SKS, Helsinki. 
Ikola, Osmo (toim.) 1968: Suomen kielen käsikirja. Weilin+Göös, Helsinki.
ISK = Hakulinen, Auli – Vilkuna, Maria – Korhonen, Ritva – Koivisto, Vesa 

– Heinonen, Tarja Riitta – Alho, Irja 2005: Iso suomen kielioppi. SKST 950. 
SKS, Helsinki.

Karlsson, Fred 2009: Suomen peruskielioppi. SKST 378. SKS, Helsinki.
Kujola, Juho 1910: Äänneopillinen tutkimus Salmin murteesta. Eripainos aika-

kauskirjasta ”Suomi”. SKS, Helsinki.
Markianova, L. 1992: Livvin murdehen foneetiekku. Opetusmoniste. Petroskoin 

valtionyliopisto, Petroskoi.
Markianova, L. 1993: Livvin murdehen morfolougii. Nominat da abusanat. Ope-

tusmoniste. Petroskoin valtionyliopisto, Petroskoi.
Markianova, L. 1995: Livvin murdehen morfolougii. Verbit. Adverbit. Petros-

koi.
Markianova, L’udmila 2002: Karjalan kielioppi 5–9. ”Periodika”, Petroskoi.
Markianova, L’udmila – Mensonen, Aaro 2006: Opastummo karjalakse. Luge-

mistu aiguzile. Karjalan Kielen Seuran julkaisuja 2, Helsinki.
Markianova, Ljudmila – Pyöli, Raija 2008: Sanakirja suomi–karjala. Salmi-Sää-

tiö, Kuopio.
Ojansuu, Heikki 1918: Karjala-Aunuksen äännehistoria. SKS, Helsinki.
Pyöli, Raija 1996: Venäläistyvä aunuksenkarjala. Kielenulkoiset ja -sisäiset indi-

kaattorit kielenvaihtotilanteessa. Joensuun yliopiston humanistisia julkaisu-
ja 18, Joensuu.

Setälä, E. N. 1966: Suomen kielen lauseoppi. Otava, Helsinki.
Setälä, E. N. – Sadeniemi, Matti 1966: Suomen kielioppi. Äänne- ja sanaoppi. 

Otava, Helsinki.
Virtaranta, Pertti – Koponen, Raija (toim.) 1968–2005: Karjalan kielen sana-

kirja I – VI. SUS & Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsinki. 
Zaikov, P. M. 1999: Grammatika karel’skogo jazyka: fonetika i morfologija. ”Pe-

riodika”, Petrozavodsk.



194

LIITE 1: Refleksiiviverbin konditionaalitaivutus

Preesens myöntö- ja kieltomuodossa
yks. 1. p ottazi-mmos pezizi-mmös en ottazi-hes pezizi-hes
yks. 2. p. ottazi-ttos pezizi-ttös et ottazi-hes pezizi-hes
yks. 3. p. ottazi-hes pezizi-hes ei ottazi-hes pezizi-hes
mon. 1. p. ottazi-mmokseh pezizi-mmökseh emmo ottazi-hes pezizi-hes
mon. 2. p. ottazi-ttokseh pezizi-ttökseh etto ottazi-hes pezizi-hes
mon. 3. p. otettazi-hes pestäzi-hes ei otettazi-hes pestäzi-hes

Imperfekti myöntö- ja kieltomuodossa
yks. 1. p. ottanu-zimmos pessüzi-mmös en ottanuzi-hes pessüzi-hes
yks. 2. p. ottanuzi-ttos pessüzi-ttös et ottanuzi-hes pessüzi-hes
yks. 3. p. ottanuzi-hes pessüzi-hes ei ottanuzi-hes pessüzi-hes
mon. 1. p. ottanuzi-mmokseh pessüzi-mmökseh emmo ottanuzi-hes pessüzi-hes
mon. 2. p. ottanuzi-ttokseh pessüzi-ttökseh etto ottanuzi-hes pessüzi-hes
mon. 3. p. otetannuzi-hes pestänüzi-hes ei ottanuzi-hes pestänüzi-hes

Perfekti myöntö- ja kieltomuodossa
yks. 1. p. olizin ottanu-hes pessü-hes en olis ottanu-hes  pessü-hes
yks. 2. p. olizit ottanu-hes pessü-hes et olis ottanu-hes pessü-hes
yks. 3. p. olis ottanu-hes pessü-hes ei olis ottanu-hes pessü-hes
mon. 1. p. olizimmo ottanu-hes pessü-hes emmo olis ottanu-hes pessü-hes
mon. 2. p. olizitto ottanu-hes pessü-hes etto olis ottanu-hes pessü-hes
mon. 3. p. oldas otettu-hes pestü-hes ei oldas otettu-hes pestü-hes

Pluskvamperfekti myöntö- ja kieltomuodossa
yks. 1. p. olluzin ottanu-hes pessü-hes en ollus ottanu-hes pessü-hes
yks. 2. p. olluzit ottanu-hes pessü-hes et ollus ottanu-hes pessü-hes
yks. 3. p. ollus ottanu-hes pessü-hes ei ollus ottanu-hes pessü-hes
mon. 1. p. olluzimmo ottanu-hes pessü-hes emmo ollus ottanu-hes pessü-hes
mon. 2. p. olluzitto ottanu-hes pessü-hes etto ollus ottanu-hes pessü-hes
mon. 3. p. oldanus otettu-hes pestü-hes ei oldanus otettu-hes pestü-hes
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LIITE 2: Refleksiiviverbin potentiaalitaivutus

Preesens myöntö- ja kieltomuodossa

yks. 1. p. ottane-mmos pesse-mmös en ottane-i pesse-i
yks. 2. p. ottane-ttos pesse-ttös et ottane-i pesse-i
yks. 3. p. ottane-hes pesse-hes ei ottane-i pesse-i
mon. 1. p. ottane-mmokseh pesse-mmökseh emmo ottane-i pesse-i
mon. 2. p. ottane-ttokseh pesse-ttökseh etto ottane-i pesse-i
mon. 3. p. otetanne-hes pestäne-hes ei otetanne-hes pestäne-hes

Perfekti myöntömuodossa

yks. 1. p. ollen/lienen ottanu-hes           pessü-hes
yks. 2. p. ollet/lienet ottanu-hes pessü-hes
yks. 3. p. ollou/lienöü ottanu-hes pessü-hes
mon. 1. p. ollemmo/lienemmö ottanu-hes pessü-hes
mon. 2. p. olletto/lienettö ottanu-hes pessü-hes
mon. 3. p. oldaneh/liene otettu-hes pestü-hes

Perfekti kieltomuodossa:

yks. 1. p. en olle/liene ottanu-hes pessü-hes
yks. 2. p. et olle/liene ottanu-hes pessü-hes
yks. 3. p. ei olle/liene ottanu-hes pessü-hes
mon. 1. p. emmo olle/liene ottanu-hes pessü-hes
mon. 2. p. etto olle/liene ottanu-hes pessü-hes
mon. 3. p. ei oldane/liene otettu-hes pestü-hes
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LIITE 3: Adverbejä

Aikaa ilmaisevia adverbejä

aigazeh aikaisin
aigazin aikaisin
aijembah aikaisemmin
aijoi aikaisin
aijoilleh ajallaan
ainos aina
aiven aina
ammui kauan sitten
egläi eilen
ehtäl illalla
enne ennen
enneglästü toissapäivänä
ennepäi edeltä käsin
ezmäi ensimmäiseksi
hedi heti

huomei huomenna
huomenenjälles ylihuomenna
huondeksel aamulla
hätken kauan
hätkekse pitkäksi aikaa
hätkembäkse pitemmäksi aikaa
illal illalla
jälgimäi viimeksi
jälgimäzekse viimeksi
jälles(päi) jäljessä(päin)
kerras heti
konzu milloin
konzulienne milloin lie
konzutah milloin tahansa
kudakonzu joskus

mulloi vuosi sitten
müöhä myöhään
müöhäzeh myöhäiseen
päiväl päivällä
silloi silloin
sit sitten
toiči toisinaan
tossupiän toissapäivänä
tänäpäi tänään
vastevai äskettäin
üöl yöllä

Paikkaa ilmaisevia adverbeja

alah alas
alahan alhaalla
alemba alempana
edeh eteen
edehpäi eteenpäin
hural vasemmalla
hurale vasemmalle
iel edellä
ielepäi eteenpäin
ies edessä
iespäi edessä/edestä päin
kaikkiel kaikkialla
kaikkiele kaikkialle
kudakunne minne milloinkin
kudakus missä milloinkin
kunnetah jonnekin
kuslienne missä lie

kustahto missä tahansa
loitos kauas
loitton kaukana
lähäl lähellä
lähäle lähelle
neččih tuohon
nečie tuolla
nečine tuonne
nikus ei missään
oigiel oikealla
oigiele oikealle
piäl päällä
piäle päälle
piäliči yli
rinnal vierellä
rinnale vierelle
sie siellä

siepäi sieltä 
sih siihen, sinne
siiriči ohi(tse)
sinne sinne
sit siinä
tiä täällä
tiäpäi täältä 
tuonne tuonne
tuos tuossa
täh tähän
tänne tänne
täs tässä
viereh viereen
vieres vieressä
ülembä ylempänä
üläh ylös
ülähän ylhäällä
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Tapaa ilmaisevia adverbeja

bokalleh sivuttain 
endizelleh entisellään
enämbäl enemmän 
erize erikseen
harvah harvoin
hil’l’ah hiljaa, varovasti
hil’l’akkazin (hiiren)hiljaa
hüvin hyvin 
ičekseh itsekseen
imminkummin jotenkuten
iäneh ääneen
iänettäh äänettömästi
jallai jalkaisin

kebjeh kevyesti
kiirehel kiireesti
kovah kovaa, äänekkäästi
kudakui jotenkuten
levälleh levällään
lujah lujaa, kovaa
nareko ilman syytä
oigieh oikein
pahoi huonosti
peitoči salaa
puaksuh usein
ruttoh nopeasti
sellälleh selällään

tarkah tarkoin
terväh nopeasti, pian
uvvelleh uudestaan
vačalleh vatsallaan
vagavah vakavasti
vierekkäi vierekkäin
viäräh väärin
vägeh väkisin
vähembäl vähemmällä
vähäl vähällä
välläh vapaasti
ühtes yhdessä
äijäl paljon

Määrää ilmaisevia adverbeja  

enämbi enemmän
harvah harvoin
kaksitellen parittain
pikoivähäine (hyvin) vähän 
puaksuh usein

tukul kokonaan
vähä vähän
vähembi vähemmän
üksitellen yksitellen
äijü paljon






