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Abstract
In my study, I am using methods of text criticism to analyse how Chrisfrid Ganander (1741–1790)
marked the word-final k in the Kalevala-metre old poems that he recorded in his dictionary and in
Mythologia Fennica. These poems were published in the XV part of the Ancient Poems of the Finnish
People. My study is linked to folkloristics, but belongs principally to the field of research into Old
Literary Finnish. In my philological analysis I am comparing Ganander’s poetic texts with other old
texts in the Kalevala-metre and analysing their relations and the origins and history of the texts. I am
interpreting the phonetic and morphologic structure of the poems with the help of the context and on the
cultural historical basis of the texts.
The results of my study would seem to indicate that Ganander marked the final k clearly more
frequently than his other contemporaries. In earlier studies Ganander’s marking of the final k has been
criticized for inconsistency. In fact, in my data, the occurrences of the word-final k are not
morphologically regular in the sense that the final k would always systematically occur in, e.g.,
imperatives. However, a regular pattern can be found in the way in which the cases with a final k fit the
general ideas about the occurrence of the final k. Nevertheless, my data also include a few extraordinary
occurrences of the final k and even some cases that may be deemed erroneous. The irregularities in the
marking can be explained by the fact that Ganander had several different text versions of the same poem.
The way in which Ganander marked the final k seems to have been affected mostly by the source texts
and locality of the verses; their morphology, phonetic environment, and verse type. Yet, Ganander
seems to have even used the final k deliberately in some cases. This is evident from a few cases of the
final k in the texts Ganander produced himself and certain results of my philological analysis. The
essential is that Ganander marked his final k’s in places where they could be expected from a historical
perspective. Thus, it seems that he had an idea of where the final k’s should be.
Ganander seems to have followed the marking of the final k’s in his sources very faithfully.
However, it is especially interesting that he also marked the final k’s in verses based on source texts
where the final k’s had not been marked. Ganander may have had old notes about these poems in his
possession that the others did not have access to or that were not preserved in their collections. These
verses might even represent poetry collected by Ganander himself.
It seems that Ganander managed to catch and record rare and old linguistic material that has not, in
fact, been preserved anywhere else. As a philologist, Ganander was versatile, critical, and enlightened,
but he also made up some of his analyses purely on the basis of poetic verses. His dictionary includes
even erroneous and incoherent interpretations. Ganander’s dictionary quotations that are based on
folklore texts may also seem imaginative in the sense that he was trying to explain the world of folk
poetry in them. Ganander’s philological interpretations – including their errors – have left their mark on
later literary works. Thus, the poetic language as it was recorded by Ganander has affected the
description of the Finnish language in dictionaries and grammars. The study and analysis of the
language in the folk poems may therefore shed light on the history of the scientific description of the
Finnish language.

Keywords: Christfrid Ganander, dialects, folk poems, folkloristics, language history,
linguistics, philology, textual criticism, word-final k

Palola, Elina, Arkaismi, konteksti ja kirjuri. Sananloppuisen k:n merkintä
Christfrid Gananderin kansanrunokokoelmassa
Humanistinen tiedekunta, Suomen kieli, Oulun yliopisto, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto
Acta Univ. Oul. B 89, 2009
Oulu

Tiivistelmä
Tarkastelen tutkimuksessani tekstikriittisin menetelmin, miten Chrisfrid Ganander (1741–1790)
on merkinnyt sananloppuista k:ta sanakirjaansa ja Mythologia Fennicaan kirjaamiinsa kansanrunoteksteihin, jotka on julkaistu Suomen kansan vanhat runot -teoksen XV osassa. Tutkimukseni
sivuaa folkloristiikkaa, mutta sijoittuu pääosin vanhan kirjasuomen tutkimuksen piiriin. Filologisessa analyysissani vertaan Gananderin runotekstejä muihin kansanrunoteksteihin ja selvittelen
niiden suhteita sekä tekstien alkuperää ja historiaa. Tulkitsen runotekstien äänne- ja muotorakennetta kontekstin avulla sekä tekstin kulttuurihistorialliselta pohjalta.
Tulokseni osoittavat, että Ganander merkitsi -k:ta selvästi enemmän kuin muut aikalaisensa.
Aiemmassa tutkimuksessa Gananderin loppu-k:n merkintää on moitittu epäjohdonmukaiseksi.
Loppu-k:n esiintyminen aineistossani ei olekaan morfologisesti säännöllistä sillä tavalla, että esimerkiksi imperatiiveissa olisi aina systemaattisesti k. Säännönmukaisuus näkyy kuitenkin siinä,
että loppu-k:lliset tapaukset sijoittuvat aika hyvin yleisiin käsityksiin loppu-k:n esiintymisestä.
Aineistossani on silti muutamia erikoisia ja myös virheellisinä pidettäviä loppu-k-tapauksia.
Epäsäännöllistä merkintätapaa selittää se, että Gananderilla on ollut hallussaan samasta runosta
useita erilaisia tekstejä. Gananderin loppu-k:n merkintään näkyvät vaikuttaneen lähinnä runosäkeiden lähdetekstit ja paikallisuus, morfologia, äänneympäristö ja säetyyppi. Ganander näyttää
silti operoineen jonkin verran tietoisestikin loppu-k:lla. Osoituksena tästä ovat paitsi hänen itse
tuottamissaan teksteissä esiintyvät muutamat loppu-k:t myös eräät filologisen analyysini tulokset. Oleellista on, että Ganander on merkinnyt -k:n historiallisesti odotuksenmukaiseen paikkaan.
Hänellä näyttää siis olleen jonkinlainen käsitys siitä, mihin loppu-k kuuluu.
Ganander näyttää olleen varsin uskollinen lähteidensä loppu-k:n merkinnälle. Erityisen kiinnostavaa on kuitenkin se, että hän on merkinnyt loppu-k:ta myös sellaisiin säkeisiin, joiden lähdetekstissä -k:ta ei ole merkitty. Gananderilla on voinut olla hallussaan näistä runoista sellaisia
vanhoja muistiinpanoja, joita muilla ei ole ollut tai joita muiden kokoelmissa ei ole säilynyt.
Nämä säkeet saattaisivat jopa edustaa Gananderin itsensä keräämää runoaineistoa.
Ganander näyttäisi tavoittaneen ja panneen muistiin sellaista harvinaista ja vanhaa kielellistä
ainesta, jota ei ole muualla juuri säilynyt. Filologina Ganander oli monimuotoinen, kriittinen ja
valistunut, mutta hän kehitti joitakin analyysejaan pelkästään runosäkeiden perusteella. Hänen
sanakirjassaan on myös virheellisiä ja sekavia tulkintoja. Gananderin kansanrunoteksteihin pohjautuvat sanakirjasitaatit saattavat tuntua mielikuvituksellisilta siksikin, että hän selittää niissä
kansanrunojen maailmaa. Gananderin filologinen tulkinta on jättänyt jälkensä myöhempiin teoksiin – kaikkine virheineenkin. Näin runokieli Gananderin kirjaamana on päässyt vaikuttamaan
suomen kielen kuvaukseen sanakirjoissa ja kieliopeissa. Kansanrunojen kielen tutkimus ja analyysi voivat siis osaltaan valaista suomen kielen tieteellisen kuvauksen historiaa.

Asiasanat: Christfrid Ganander, filologia, folkloristiikka, kansanrunot, kielihistoria,
kielitiede, murteet, sananloppuinen k, tekstikritiikki
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Ohjaajani ovat aina uudestaan jaksaneet lukea ja kommentoida tekstiäni; en uskalla edes ajatella sitä työmäärää, jonka he ovat minun ja työni hyväksi tehneet.
Innostaville opettajilleni Harrille ja Helenalle kuuluu kiitos myös siitä, että olen
tutkijaksi ylipäätänsä suuntautunut. En unohda koskaan tuntikausia kestäneitä
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olleet suureksi avuksi työstäessäni tutkimustekstiäni väitöskirjaksi.
Helenalle osoitan lämpimät kiitokset kaikesta tuesta ja siitä valtaisasta sydämellisyydestä, jota olen näiden vuosien aikana saanut kokea. Pitkät ja antoisat
keskustelut paitsi tutkimuksen tekemisestä myös monista muista asioista ovat
auttaneet eteenpäin hankalimpinakin hetkinä. Sinä Helena kannustat ja motivoit
opiskelijoitasi jo esimerkilläsi! Henkilökohtainen kiinnostuksesi ja tietämyksesi
vanhasta kielestä ovat innostaneet minua työssäni. Sennistä olen erityisen iloinen
siksikin, että voin pitää häntä omana suurenmoisena löytönäni. Ensijärkytyksestä
toivuttuaan hän on tarjonnut käyttööni kaiken apunsa, tukensa ja rautaisen asiantuntemuksensa paitsi tutkimusaineistoni osalta myös kaikessa mahdollisessa kansanrunoihin liittyvässä asiassa. Ilman Senniä en olisi pystynyt työtäni tekemään.
En voi olla ihailematta hänen työskentelytapaansa − kuinka palaute voikin olla
yhtä aikaa niin kriittistä ja suoraa, mutta samalla niin äärettömän hienotunteista ja
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tavoita.
Lehtori Marketta Harju-Autti ohjasi minut aikoinaan Gananderin ja tämän
runotekstien pariin. Jo yli kymmenen vuoden ajan olen saanut osakseni Marketan
vankkumattoman tuen ja lämpimän ystävällisyyden paitsi työhön liittyvissä pro7

jekteissa myös monissa muissa asioissa. Marketan kannustus on ollut erityisen
tärkeää varsinkin työni alkuvaiheissa. Hänen kiinnostuksensa Gananderiin ja
asiantuntemuksensa vanhasta kirjasuomesta ovat motivoineet minua työssäni.
Kiitos kaikesta tästä Marketta.
Väitöskirjani esitarkastajia dosentti Petri Lauermaa ja dosentti Irmeli Pääkköstä haluan kiittää huolellisesta ja perusteellisesta tarkistustyöstä. Heidän arvokkaat huomionsa ovat ohjanneet minua kriittisyyteen ja auttaneet hahmottamaan,
mikä työssäni on oleellista. Laaja-alainen palaute ja korjausehdotukset ovat saaneet minut näkemään monia asioita uudesta näkökulmasta viimeistellessäni työtä
lopulliseen muotoonsa.
Haluan kiittää myös kaikkia muita, jotka ovat lausuneet arvioitaan työstäni
kuluneiden vuosien aikana. Erityisesti kiitän professori Kaisa Häkkistä asiantuntevasta ja rakentavasta ohjauksesta sekä työtäni koskevista tärkeistä neuvoista jo
tutkimukseni alkuvaiheesta lähtien. Kiitän myös muita Wanhan suomen seminaarin jäseniä monista arvokkaista kommenteista ja hedelmällistä keskusteluista.
Kokoontumiset, joissa olen saanut esitellä tutkimustani vanhan suomen asiantuntijajoukolle, ovat ratkaisseet työssäni monta visaista pähkinää ja avartaneet ajatteluani. Näistä tapaamisista haluan Kaisa Häkkisen ohella mainita erikseen dosentti
Silva Kiurun, erikoistutkija Riitta Palkin ja jo edesmenneen professori Mauno
Kosken. Riitta Palkki on myös ystävällisesti lähettänyt minulle tarvitsemiani kopioita. Seminaareissa olen myös saanut tutustua nuoriin tutkijoihin Tanja Vaittiseen, Kaarina Pitkäseen, Nobufumi Inabaan ja Heidi Merimaahan. Kiitän myös
Misu-verkostoa tutkimustani koskevista hyödyllisistä ehdotuksista.
Olen tutkimusprosessini aikana saanut apua useilta henkilöiltä. Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen arkistoissa minua on palveltu ystävällisesti. Anneli Hänninen, Mari Siiroinen ja Hanna Lappalainen ovat lähettäneet minulle arkistotietoja. Liisa Nuutinen on antanut käyttööni
hyödyllistä sanakirjamateriaalia, lähettänyt minulle tarvitsemiani kopioita ja vastannut avuliaasti moniin kysymyksiini. Mikko Lounela on johdattanut minut
Unix-kielen saloihin, ja Outi Lehtinen on auttanut monissa sähköisiin aineistoihin
liittyvissä asioissa. Professori Paula Rossi on avustanut vanhan ruotsin selvittämisessä. Vesa Koivisto ja Juha Pentikäinen ovat neuvoneet minua omiin erityisaloihinsa liittyvissä kysymyksissä. Tutkimukseni käsikirjoituksen painokuntoon
saattamisessa on auttanut Ville Varjonen, ja tiivistelmän englanninkielisen käännöksen on tehnyt Marja Heikkinen. Suuret kiitokset teille kaikille.
Erityisen onnellinen olen siitä, että olen saanut tehdä tutkimustani Oulun yliopiston suomen kielen jaoksen avoimessa ja sosiaalisessa ilmapiirissä mukavien
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ihmisten seurassa. Kiitän lämpimästi koko työyhteisöä − teidän kanssanne nauru
raikaa ja huolet unohtuvat. Erityisesti kiitän vertaistuesta Niina Kunnasta, Minna
Sääskilahtea, Katja Västiä, Laura Arolaa ja Anna-Kaisa Räisästä. Niinalta olen
saanut monia arvokkaita käytännönneuvoja työni loppuvaiheessa, ja usein olemme yhdessä ruotineet muun muassa vauvan vierottamiseen liittyviä ongelmia.
Äidilliselle ja aina iloisen avuliaalle Aulikki Lappalaiselle lausun lämpimät kiitokset. Lehtorit Merja Karjalainen ja Jari Sivonen ansaitsevat kiitokset innostavasta opetuksesta ja mukavista kahvihetkistä vuosien varrella.
Kiitän tutkimukseni taloudellisesta tuesta Jenny ja Antti Wihurin rahastoa,
Tyyni Tanin rahastoa, Lehtori Anna Vuorion rahastoa, Suomalais-ruotsalaista
kulttuurirahastoa ja Oulun yliopiston tukisäätiötä. Tässä yhteydessä haluan kiittää
myös Eila Jänttiä ja Kyösti Niinikoskea. Humanistinen tiedekunta on antanut
käyttööni työtilat, mistä olen erittäin kiitollinen. Rantsila-Seura ja Rantsilassa
toteutettu perinnehanke Gananderista nykypäivään ovat omalta osaltaan huolehtineet siitä, että polku Rantsilan ja yliopiston välillä ei ole päässyt ruohottumaan ja
että Gananderin arvokas työ tulisi tunnetuksi muuallakin. Kiitokset kaikille, jotka
ovat tätä työtä tehneet. Erityisesti kiitän ystävääni ja kollegaani Eija Tuomaalaa
monista yhteisistä projekteista.
Vahvoilla ystävyyssuhteilla on ollut suuri merkitys siinä, että olen tähän päivään asti jaksanut. Kiitos kaikille ystävillemme hilpeistä tempauksista kylästelyjen, mökki- ja nuotioreissujen, grilli-iltojen ja milloin minkäkin (syöminkien)
merkeissä. Kiitos myös arjen riemujen ja yhtä lailla kipujenkin jakamisesta. Erityisesti kiitän niitä rakkaita ystäviäni, jotka ovat uskollisesti kiskoneet minut kerta
toisensa jälkeen korpusten ja sanakirjojen parista lenkille, sählyyn, puistoon, päiväkahville tai ikimuistoisille shoppailureissuille niin Haaparantaan kuin Raahen
kenkäkutsuillekin.
Vanhempani Liisa ja Olli Näsänen ovat kannustaneet ja tukeneet minua opiskeluissani vuosikymmenien ajan. Suurella kiitollisuudella ajattelenkin rakkaita
vanhempiani sekä appivanhempiani Anna-Liisa ja Eino Palolaa. Heidän huolenpidossaan on koko perheellämme mukava olla. Lapsemme ovat saaneet usein
nauttia isovanhempiensa hellästä ja topakasta hoidosta; pakastin on täyttynyt
säännöllisesti herkullisista leivistä ja pullista sekä liiteri polttopuista. − Likapyykkikori sen sijaan on tyhjentynyt kerta toisensa jälkeen. Erityiskiitokset haluan
osoittaa äidilleni, joka itseään säästämättä on auttanut perheemme arjen sujumisessa vuosien ajan ja ollut lapsillemme paitsi rakastava mummu myös kuin toinen
äiti. − Jos äiti meinaakin hukkua kielihistorian syövereihin ja unohtua kansanrunojen maailmaan, eipä hätää: mummu muistaa niin lukuläksyt kuin lääkekuu9

ritkin. Isälle kiitos yhteisistä hauskoista projekteistamme (kuten ullakon siivouksista ja olkiviljelmistä) sekä aina auliista kuljetusavusta. Haluan kiittää myös
sisaruksiani ja mieheni sisaruksia perheineen paitsi lastenhoito- ja remonttiavusta
myös monista mukavista yhteisistä hetkistä.
Mieheni Samuli on paitsi kannustanut minua väitöskirjatutkimuksessani myös
tehnyt sen käytännössä mahdolliseksi. Oman vaativan työnsä ohella hän on tehnyt
kaikkensa työrauhani puolesta: vienyt viikonloppuisin lapset pulkkamäkeen, hiihtämään, luistelemaan ja retkille meren jäälle, paistanut ruoaksi ison kasan muikkuja ja hemmotellut työhuoneeseen uppoutunutta vaimoaan jäätelöannoksilla.
Samuli − kiitos, että olet seissyt rinnallani kaikki nämä vuodet. Suurimpia voimavarojani on se, että sinun tukeesi minä olen aina voinut luottaa kuin kallioon.
Lopuksi sanon kiitos lapsillemme: Wilhelmiinalle, joka jo eskari-ikäisenä toi äidille tarkistettavaksi omia ”väikäreitään”, joissa hän on ”tutkinut vaika ja mitä”,
kuten ”vetä monela tavala sukeltamisela ja jokun veran uimisela”. Väitöskirjan
tekemisestä Wilhelmiina kirjoitti, että ”sehän on nii helpoa ei siinä kauan kestä
jos osaa vain nopeaa miettiä”. Elämän ihmeitä alati pohdiskelevalle Villelle, joka
viihdyttää äitiä tarinoillaan milloin sapelihammastiikereistä milloin Lönnrotista.
Parasta on, että suurena eläintenystävänäkin Ville ”tykkää äitistä enemmän ku
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ottavalle Lotalle, joka kiipeää jalkaani pitkin, syliin päästyään kietoo pallerokätensä kaulaani, osoittaa ikkunasta ulos ja hihkaisee ainoat osaamansa sanat: ”tato”, ”äitää”. Silloin minäkin huomaan, että aurinko paistaa. Silloin minäkin taas
huomaan, mitä elämä parhaimmillaan on. Se on juuri tätä, täyttä elämää joka
ainoa päivä. Kiitos Samuli ja lapset − te olette paras vastapaino tutkimustyölle;
teidän ansiostanne elämässäni on raikas elämisen maku.
Oulun Pateniemessä, Mikael Agricolan ja suomen kielen päivänä 9.4.2009
Elina Palola
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1

Johdanto

Christfrid Ganander oli 1700-luvun lopussa H. G. Porthanin ohella merkittävimpiä kansallisten tieteidemme edustajia. Hänet muistetaan ennen muuta sanakirjantekijänä, suomalaisen mytologian tutkijana ja kansanrunouden kerääjänä. Tässä
tutkimuksessa selvitän Gananderin muistiinmerkitsemien kansanrunojen kieltä.
Työ on filologinen analyysi Suomen kansan vanhat runot -teoksen XV osassa
julkaistujen runojen sananloppuisen k:n sisältävistä säkeistä, esim. Herran
puoskari puhitek. Tavoitteena on päästä sisään siihen prosessiin, jonka mukaisesti
Ganander merkitsi runosäkeisiinsä sananloppuisen k:n, joka jo tuolloin oli katoamassa kielestä ja joka varioi runsaasti alueellisesti ja kielellisesti.
Ganander merkitsi loppu-k:n teksteihinsä useammin kuin muut vanhan kirjasuomen ajan kirjailijat, ja häntä on myös moitittu piirteen satunnaisesta käytöstä. Tässä tutkimuksessa etsin tekstikriittisin menetelmin vastausta kysymykseen,
johtuuko epäsäännölliseltä vaikuttava merkintätapa kielensisäisestä ympäristöstä,
lähdetekstistä vai kenties kirjurin virheestä. Näihin kysymyksiin vastaaminen
edellyttää, että myös tutkittavien runonsäkeiden sisältöä selitetään. Näin tutkimukseni sivuaa myös folkloristiikan tutkimusta, vaikka se pääosin sijoittuukin
vanhan kirjasuomen tutkimuksen piiriin.
1.1

Kalevalamittainen kansanrunous

1.1.1 Kansanrunojen tutkimuksen historiasta
Häkkinen (1994: 5) toteaa, että vanha kirjakieli tutkimuskohteena ei ole viime
vuosikymmeninä ollut varsinkaan nuorten tutkijoiden suosiossa.1 Vanhan suomalaisen kansanrunouden kielestä tutkimusta on vieläkin vähemmän. Kansanrunojen
tutkimus on kuulunut lähinnä folkloristiikkaan2, joka ei ole varsinaisesti kiinnostunut kielitieteellisestä tutkimuksesta (ks. esim. Hautala 1954: 24). Lauerma toteaa, että vaikka vanhaa suomalaista kansanrunoutta pidetään arvokkaana kielen
kirjallisena lähteenä, on sen tutkimuskäyttöön Suomessa suhtauduttu silti ristiriitaisesti. Kielihistorioitsijat ovat kyllä käyneet läpi valtavia määriä kansanrunoja,
mutta Suomen kansan vanhat runot -kokoelman (SKVR) arvo tutkimuskohteena

1

Fennistisestä tutkimusperinteestä ks. esim. Erkki Itkonen 1966b: 34 - 35, 42; Ravila 1967: 9; Leskinen 1968: 1 - 3; Siro 1980: 3; Karlsson 1997: 7, 32, 40, 1998; Jaakko Leino 2001: 220 - 221.
2
Kansanrunojen tutkimuksesta ks. Hautala 1954 ja Virtanen – DuBois 2000: 18 - 34.
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on joskus jopa pyritty mitätöimään. Syyksi aliarviointiin Lauerma mainitsee paitsi
kansanrunojen kiistämättömät lähdekriittiset ongelmat myös niiden tyypillisen
luonteen: samat runosäkeet leviävät kielialueelta toiselle pitkienkin matkojen
päähän ja päästä. Tutkijat eivät aina ole ymmärtäneet kansanrunouden luonnetta,
koska perustutkimusta muusta kuin metriikasta on hyvin vähän. Kansanrunouden
merkityksen aliarviointi kielellisenä tutkimuskohteena on näkynyt käytännössä
tutkimuksen puutteena. (Lauerma 2004: 7.)
Hyvin vanhoja kansanrunoihin perustuvia suomen kielen tutkimuksia on jonkin verran, kuten 1600-luvun lopussa ja 1700-luvun alussa Erik Cajanuksen ja
Daniel Jusleniuksen yritykset todistaa suomen ja heprean kielen käytön rinnastusta kansanrunoista poimittujen esimerkkien avulla (Sarajas 1956: 127 - 128). Runokielestä on toki uudempiakin tutkimuksia. Esimerkiksi Yrjö Penttinen (1941)
on selvitellyt artikkelissaan August Ahlqvistin keräämien eteläkarjalaisten kansanrunojen kieltä, ja Aila Mielikäinen (1985) on tutkinut murteen osuutta eteläsavolaisissa kansanrunoissa. Petri Lauerma (2004) on tarkastellut Larin Parasken epiikan kielellistä variaatiota. Hannele Forsberg (1998) on suomen murteiden
potentiaalia käsittelevässä tutkimuksessaan koonnut vertailuaineistonsa vanhoista
suomalaisista kansanrunoista. Myös muut tutkijat ovat käyttäneet aineistonaan
runokieltä (esim. Koski 1967; Paunonen 1974; Lehtinen 1979; Palander 1987).
Kalevalamitasta on useita tutkimuksia, esimerkiksi sen varhaishistoriasta ja suhteesta suomen kielen kehitykseen ja muutokseen sekä jonkin verran myös kvantitatiivisia selvityksiä kansanrunojen metriikasta (esim. Kuusi 1949; Sadeniemi
1951; Pentti Leino 1982, 1986; Leskinen – Särkkä 1985; Korhonen 1987; Lauerma 2001). Irmeli Pääkkönen (2005: 81 - 91) on tarkastellut Keckmanin kalevalamitan käyttöä ja tämän sepittämiä kalevalamittaisia runoja sekä verrannut Keckmanin ruotsinkielisiä käännöksiä suomalaisista kansanrunoista niiden suomenkielisiin lähdeteksteihin.
1.1.2 Kansanrunojen kielestä ja maailmankuvasta
Kansanrunouden tutkimukselle asettaa erityisen haasteensa vanhojen runojen
kieli; runoja ei voi tulkita, ellei ymmärrä niiden kieltä ja kielen erityisluonnetta.
Runokielen ymmärtämistä vaikeuttaa omalta osaltaan jo kalevalamitta. Kalevalamitaksi nimitetyn vanhan suomalaisen runomitan arvellaan todennäköisimmin
syntyneen jo kantasuomalaisella kaudella joko ulkopuolisten (balttilaisten) vaikutteiden tai kielen sisäisen kehityksen kautta. Mitta kehittyi eri suuntiin eri alueilla ja säilytti keskeisen asemansa pisimpään Savo-Karjalassa, Inkerissä ja Viros14

sa. Kalevalamittaa on tavattu suomalaisten lisäksi virolaisilta, liiviläisiltä, vatjalaisilta ja läntisiltä karjalaisilta, mutta ei vepsäläisiltä, itäisiltä karjalaisilta eikä
myöskään saamelaisilta. Kalevalamittaa käytettiin aina 1900-luvulle saakka (jo
hieman uudistettuna), vaikka 1600 - 1700-luvulta lähtien eurooppalaista traditiota
myötäilevä riimillinen ja säkeistöllinen runous alkoikin syrjäyttää sitä. Kuusi
nimittää kalevalakieltä esivanhempiemme kirjakieleksi, jonka jonkinasteista hallintaa odotettiin esivanhemmiltamme aivan kuten nykyihmisiltä nykyisen kirjakielen hallintaa.3 Osa hallitsi koodin paremmin, osa huonommin. Kalevalakielen
arkaismit ovat korkean tyylin keinoja siinä missä jouluvirren peljästyminenkin.
(SK 1963: 129 - 130; Kuusi 1978: 214, 223; Apo 1981: 16 - 18; Salo 1986: 53 54; Pentti Leino 1994: 56 - 57, 62, 72; Sarmela 1994: 18, 188 - 192.)
Irmeli Pääkkönen (1994: 23 - 24; 2005: 81) toteaa, että Suomessa kalevalamitan käyttö ei oikeastaan koskaan katkennut täysin: suullisen käytön kuihtuessa
vahvistui kalevalamitan kirjallinen käyttö ilmaisu- ja kommunikointivälineenä
paitsi runojen sepittämisessä myös tavallisessa kirjeenvaihdossa. Kalevalainen
kansanrunous noudattaa kalevalamittaa, joka on nelipolvinen trokeemitta. Tyypillisessä kalevalaisessa runossa yksi runosäe koostuu kahdeksasta tavusta, jotka
jakaantuvat neljään runojalkaan (esim. kasvoi | härkä | Karja- | lassa). Ensimmäisen tavun paikkaa kussakin runojalassa sanotaan runojalan nousuksi ja jälkimmäisen tavun paikkaa laskuksi. Klassisen kalevalamitan pääsääntö on, että pitkän
pääpainollisen tavun on osuttava runojalan nousuun ja lyhyen pääpainollisen
tavun sen laskuun. Ensimmäistä runojalkaa sääntö ei koske eikä myöskään pääpainottomien tavujen paikkaa. Noin puolet kalevalamittaisista säkeistä on normaalitrokeeta, jossa pääpainollinen tavu ja runojalan nousu sattuvat yhteen (ensimmäistä runojalkaa lukuunottamatta).ja säkeen jakaa puoliksi kesuura eli taite
(kasvoi härkä | Karjalassa, mutta ei koskaan kasvoi Karja- | lassa härkä). Kesuuran ylittää vain kuusitavuinen sana, jonka kolmas tavu on pitkä tai puolipitkä
(silmän siintä- | mättömähän). Toinen puoli on murrelmasäkeitä (taiat- | ko ta- |
koa | Sammon), joissa ei tavallisesti ole kesuuraa ja joissa sanapaino ja runojalan
nousu eivät satu yhteen (vaikka vain kerran muualla kuin ensimmäisessä jalassa).
(Kuusi 1967: 28 - 30; FO 1984: 22 - 23.)
Kalevalaisiin kansanrunoihin kuuluu oleellisena osana alkusoinnillisuus
(taiatko takoa) ja kerto. Yksinkertainen säkeenkerto (mitä nyt laulamme lajia,
kuta virttä vieretämme) on tyypillisin ja luultavasti myös vanhin kerronlajeista.
3

Irmeli Pääkkönen (1994: 58; 2005: 81) toteaa, että vielä 1800-luvulla kalevalamitan käyttäjät olivat
arvostettuja ja kalevalamitan kirjallista hallintaa pidettiin osoituksena hyvästä suomen kielen taidosta.
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Sen lisäksi esiintyvät säkeensisäinen kerto (soi metsä, kumaja korpi!), säeparinkerto (joka siitä oksan otti, se otti ikuisen onnen, joka siitä lehvän leikkoi, se
leikkoi ikuisen lemmen), luettelokerto (isä kutsui kukkaseksi, emo päivän
nousemaksi, veikkoni veden kalaksi, siskoni sinikiveksi), ketjukerto (oli ennen
onnimanni, onnimannista matikka, matikasta maitopyörä) ja limikkäiskerto (lupa
orjan annettihin, lupa orjan, valta vangin). Muissa paitsi ketjukerrossa ja limikkäiskerrossa on sääntönä, että pääsäkeen jokaisella nominilla on vastine jälkisäkeessä eikä jälkisäkeessä saa olla mitään, millä ei olisi vastinetta pääsäkeessä.
Verbejä ja partikkeleita sääntö ei koske. (Kuusi 1967: 30 - 31; FO 1984: 23.)
Myös tutkimissani Gananderin runoissa näkyvät kalevalamitan rajoitukset ja
ominaisuudet. Kokoelmassa esiintyy sekä normaalitrokeeta (Ennen vanha
Väinämöinen) että murrelmasäkeitä (Ajsa ajsahan takistu). Alkusoinnillisuus
säätelee sanavalintoja (sullottihin suuremmatkik, jalommatkik jaxettihin), ja kertoa on käytetty runsaasti (lämmin hyyllä hyyvyttelek, meren jäällä jähyttelek;
käänny pois, pakene muunnak; Muistan meret kynnetyxi, sarkajaot sauvvotuxi,
ilma(n) pjelet pistetyxi, mäet myllermöitetyxi, kivet luoduxi kokohon).
Kalevalamitan lisäksi runokielen ymmärtämistä vaikeuttavat sille tyypilliset
leksikaaliset ja morfologiset arkaismit, kuten esimerkiksi tutkimusaineistoni säkeissä Herran puoskari puhitek ja luoxensa salwottinsak. Runokielessä esiintyy
usein monitulkintaisia sekä nykykielelle jo tuntemattomia sanoja ja muotoja.
Kuten Kuusi (1980: 11) toteaa: ”Vanha runo vilisee nykyihmisille tuntemattomia
lylyjä ja kalhuja, ummiskenkiä ja ilokalkkaloita”.4 Kansanrunojen kieltä tutkittaessa on paitsi tunnettava historiallista morfologiaa myös päästävä sisälle siihen
maailmaan, josta runot kertovat ja jossa ne ovat syntyneet ja eläneet. Siksi käsittelen lyhyesti suomalaisten oletettua muinaisuskoa niistä näkökulmista, jotka auttavat aineistoni runojen tulkinnassa.
Kuten monet muutkin kansat, myös suomalaiset käsittivät maan ulkoäären
ympyränmuodoksi, jonka päälle taivas kaareutui valtavana kupuna. Pohjantähteä
pidettiin napana, joka tuki taivasta ja jonka ympärillä taivaan kirjokansi pyöri.
Maata kannatti jättiläismäinen puu. Pohjoista pidettiin kylmänä, pimeänä ja vihamielisenä paikkana, jonne manattiin taudit ja pahat voimat. Tiivistettynä kansanrunoissa esiintyvä yleinen käsitys maailman synnystä kertoo yhdestä tai kolmesta munasta, jotka ilman lintu muni meressä olevalle mättäälle. Suuri tuuli

4

Lyly on vasemman jalan pitkä liukumasuksi, ja kalhu taas nahkapohjainen, oikean jalan suksi (Kuusi
1980: 253, 254). Ummiskenkä tarkoittaa nauhatonta, päältä umpinaista kenkää, ja ilokalkkala on
iloista melua pitävän, iloisen, laulavan tytön metafora.
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vieräytti munat veteen, jolloin syntyivät maa ja taivas sekä aurinko, kuu ja tähdet.
Useissa runotoisinnoissa mätäs oli meressä ajelehtivan Väinämöisen polvi, jota
liikauttamalla Väinämöinen sai tahattomasti maailman syntymään.5 Sekä Väinämöistä että Ilmarista on kumpaakin kuvattu luojasankariksi, joka jatkoi ja täydensi luomistyötä. (Järvinen 1985: 326; Siikala 1985: 324, 326 - 328; Sarmela 1994:
192.)
Jumalat olivat keskeisiä suomalaisessa muinaisuskonnossa, mikä tulee esille
myös aineistoni runoissa. Agricolan julkaisemaa hämäläisten ja karjalaisten vanhojen jumalien luetteloa Psalttarin esipuheessa (1551) on tutkittu paljon. Nämä
luettelon 11 hämäläistä ja 12 karjalaista jumalaa eivät kaikki kuitenkaan ole tutkimusten mukaan olleet varsinaisia jumalia, vaan suurin osa niistä oli haltioita,
vainajaolentoja ja pyhimyksiin palautuvia uskomusolentoja. Jumalien ja haltioiden välinen raja ei ole suomalaisessa kansanuskossa ollutkaan selvä. Useimmissa
tutkimuksissa varsinaisina ja varmoina jumalina on pidetty taivaan jumalia Ukkoa6 ja Ilmarista7, jotka hallitsivat säitä. (Siikala 1985: 333 - 334.)
Muinaissuomalaisten varhaisimpana ja keskeisimpänä uskontona on pidetty
vainajienpalvontaa. Vainajien arveltiin kykenevän vaikuttamaan maanpäällisiin
oloihin sekä onnen tuojina että rankaisemalla sopimattomasta käytöksestä, ja siksi
heitä paitsi pelättiin myös kunnioitettiin ja heihin pyrittiin pitämään jatkuvasti
yhteyttä muun muassa erilaisin uhritoimituksin. (Siikala 1985: 334 - 335.)
Toinen tärkeä palvonnan kohde olivat haltiat, jotka haluttiin pitää tyytyväisinä oman onnen takaamiseksi. Kodin- ja talonhaltiat kuviteltiin ihmistenkaltaisiksi
olennoiksi, mutta luonnonpaikkojen haltioiden, kuten maan, metsän ja veden
haltioiden, uskottiin näyttäytyvän myös ruumiillistuneena jossakin eläinhahmossa. Tämä johti eläinten (muun muassa karhun) kiertonimien käyttöön ja niiden
palvontaan. Karhun nimityksiä tuleekin useita esille analyysiluvussani (luvussa
3.1). Tapio oli metsänhaltia, joka antoi riistan. Vedenhaltia oli Vedenemä, Vetehinen tai Näkki, ja maanviljelijälle tärkeitä olivat viljankasvusta ja karjan hyvinvoinnista huolehtivat haltiat, kuten Agricolan jumalainluettelossa mainitut Rongoteus, Wirancannos ja Pellonpecko. Muita yliluonnollisia olentoja olivat maahiset,
5

Suomessa ja Karjalassa on tunnettu maailmansyntyä kuvaavan munamyytin lisäksi myös sukeltajamyytti, jossa Jumala käskee paholaista sukeltamaan merenpohjasta mutaa ja muovaa siitä maailman.
Joitakin viitteitä on myös kolmannesta myytistä, jossa seppä Ilmarinen takoo taivaankannen ja asettaa
tähdet paikoilleen. Näistä kolmesta maailmansyntymyytistä on useita toisistaan eri tavoin poikkeavia
versioita. (Ks. Siikala 1985: 326 - 327.)
6
Ukolla oli muitakin rooleja, kuten myöhemmin tulee esille (ks. myös Siikala 1985: 333 - 334).
7
Ilmarista pidettiin myös taivaantakojana ja luojasankarina, kuten edellä tuli ilmi (ks. myös Siikala
1985: 333 - 334).
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pienet ihmistenkaltaiset olennot, jotka asuivat maan sisällä, sekä kummittelijat ja
pirut. Kansanuskoon kuuluivat yhtälailla myös monet kristillisperäiset hahmot,
kuten Jeesus, Neitsyt Maria ja piru, mutta kansan käsitykset niistä saattoivat poiketa hyvinkin paljon kirkon opetuksesta. Kristinuskon saatua yhä enemmän jalansijaa lisääntyi pyhimysten palvonta – aluksi vanhojen jumalien ja sankarien palvonnan rinnalla ja vähitellen vanhoja tapoja syrjäyttäen. (Siikala 1985: 305, 335 339.) Tämä muinaisuskon ja kristinuskon rinnakkaiselo näkyy selvästi aineistoni
kansanrunomateriaalissa.
Tietäjien rooli oli suomalaisessakin kansanuskossa merkittävä. Tietäjät hallitsivat loitsutekniikan ja erilaiset ekstaasiin vaipumisen keinot. Heidän pääasiallinen tehtävänsä oli sairauksien parantaminen ja ehkäiseminen, mutta myös auttaminen erilaisissa vaikeuksissa, kuten karja- ja kalaonnen sekä naimaonnen takaamisessa. Tietäjä kykeni myös vahingoittamaan muita. Tavalliset ihmisetkin
harrastivat erilaisia taikamenoja oman onnensa turvaamiseksi, esim. karjaa laitumelle laskettaessa suoritettiin karjan suojelemiseksi monenlaisia varautumismenoja ja luettiin loitsuja. (Siikala 1985: 350 - 352, 355; 2008: 180 - 181.)
Vanhoja suomalaisia kansanrunoja on ollut tapana pitää reittinä kansamme
muinaisuuteen; runojen ajatellaan usein periytyvän ikivanhoista ajoista asti meidän päiviimme. Tiedot ja tallenteet suullisesta perinteestämme ovat kuitenkin
peräisin verraten myöhäiseltä ajalta. Ei ole varmaa tietoa siitä, mitä on laulettu8
esikristillisellä ajalla. Vanhimmat säilyneet runotekstit ovat 1500 - 1600-luvulta.
Toki ainekset näissä runoissa voivat olla huomattavastikin varhaisemmalta ajalta
ja kulttuurin eri vaiheista; esimerkiksi balladien, legendojen ja suuren osan loitsurunoutta oletetaan syntyneen keskiajalla. Joidenkin esikristillisten myyttirunojen
aiheille on pystytty osoittamaan vastineita kautta Euraasian, esimerkiksi suomalais-karjalaiselle maailmansyntymyytille. Luotettavaa menetelmää kansanrunojen
iän määrittämiseksi ei ole, ja nykytutkijat suhtautuvat varovaisesti myös runojen
syntymäseutujen selvityspyrkimyksiin. (SK 1963: 273 - 292; Apo 1981: 13 - 14;
Asplund 1994: 222, 226; Sarmela 1994: 188 - 192.)
Kansanrunot eivät kerro vain yhdestä ja yhdenlaisesta maailmasta. Runoissa
on aineksia useilta sukupolvilta ja monilta eri seuduilta; samoin niissä on päällekkäin ja sekaisin pakanallisia ja kristillisiä kerrostumia. Nämä eri kulttuurivaiheista
ja kulttuuriympäristöistä kumpuavat vaikutukset ovat runojen pitkän historian
aikana limittyneet toisiinsa, muuttuneet ja hämärtyneet. Kansanrunot ovat aina
8
Loitsujen esittämistapa oli ainakin jo 1700-luvulla lähinnä puheäänistä luentaa, mutta tietoja on
myös loitsujen laulamisesta muiden runojen tapaan (Siikala 1999: 226 - 238).
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sidoksissa syntymisaikansa kulttuuriin, ajatustapoihin ja käsityksiin, ja ne saattavat kantaa mukanaan arvaamattoman vanhaakin ainesta. Ne välittävät tietoa pakanuuden ajan (tai myöhemmän ajan) esi-isiemme elintavoista, uskonnosta, maailmankatsomuksesta ja yhteiskunnallisista oloista, mutta niiden antama kuva ei
ole aukoton historiankirjoitus. Vanhat kansanrunot kertovat lähinnä ajattelun ja
uskomusten historiasta, mutta ne ovat saattaneet tallentaa jälkipolville tiedonmurusia myös historiallisista elintavoista. Ne eivät välttämättä kerro tarkkaa faktaa
yksittäisistä historiallisista tapahtumista, mutta tarjoavat ikkunan kulttuurin historiaan.9 (Kuusi 1980: 12 - 14; Siikala 1985: 308, 1987: 18 - 19; Sarmela 1994:
189.)
Kalevalamittainen runosto sisältää lähes kaikki suullisen runouden lajit: epiikan, lyriikan, loitsut, häärunot, pitolaulut, työlaulut ja lastenlaulut. Myös sananlaskut ja arvoitukset ovat varhemmin olleet paljolti kalevalamittaisia. (Kuusi
1967: 28 - 29; Leea Virtanen 1991: 149 - 150.) Gananderin aineistossa ovat edustettuina useimmat kalevalaisen runouden lajit eeppisistä myyttirunoista kehtolauluihin (ks. SKVR XV: VI - XII). Lajeista merkittävimpiä tutkimukseni kannalta
ovat kuitenkin loitsut, joita Gananderin kokoelmassa on runsaasti. Loitsut olivat
tietäjän välineitä, riittirunoutta, jolla pyrittiin hallitsemaan yliluonnollisia voimia.
Loitsujen tehon uskottiin perustuvan sanan mystiseen voimaan; kalevalamittaisia
loitsuja onkin nimitetty myös sanoiksi ja luvuiksi. Loitsujen kukoistuskausi alkoi
keskiajalla. Esikristilliseen perinteeseen pohjautuva loitsutraditio sai voimakkaita
vaikutteita kristillisistä aineksista, kuten katolisten munkkien laatimista parantavista sanakaavoista, jotka pohjautuivat Kristuksen ja legendojen elämää kuvaileviin apogryfisiin kertomuksiin. (Hautala 1960b: 21; Siikala 1999: 64 - 66, 2008:
176 - 178.)
Loitsut on tapana jakaa rukousloitsuihin, kertoviin loitsuihin, syntyloitsuihin
ja manausloitsuihin. Rukousloitsut ovat muodoltaan ikään kuin pyyntöjä, jotka on
osoitettu yliluonnollisille voimille ja olennoille. Käytännössä kyse ei kuitenkaan
ole ollut pyynnöstä, vaan tietyn sanakaavan lausumisen uskottiin saavan automaattisesti aikaan halutun tapahtuman. Kertovat loitsut sisältävät historiolan, joka
kertoo samanlaisen tapahtuman kuin minkä tietäjä haluaa loitsunsa avulla tapah-

9 Vielä 1700-luvulla kansanrunojen todistusvoimaan historiallisina asiakirjoina luotettiin jopa niin,
että kansanrunot olivat useiden väitöskirjojen lähteenä. Kansanrunoista etsittiin tietoja historiallisista
tapahtumista ja henkilöstä. Esimerkiksi Carolus Robertus Giersin (1741 - 1791) kansanrunojen antamaan kuvaan perustuva väitöskirja oli luonteeltaan historiallis-taloudellis-luonnnontieteellinen ja
käsitteli rautamalmin esiintymistä ja valmistamista pakanuuden ajan Suomessa. Todisteet tähän väitöskirjaan oli kerätty loitsurunoista. (Sarajas 1956: 195.)
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tuvan, esimerkiksi parantamisen. Syntyloitsuihin sisältyvä historiola puolestaan
kertoo siitä, miten se (yleensä paha), joka halutaan loitsun avulla poistaa, on syntynyt tai saanut alkunsa. Manausloitsut voidaan jakaa kahteen lajiin, jotka usein
kietoutuvat toisiinsa: Varsinaiset manaukset ovat käskeviä, kieltäviä tai hyvitteleviä sanakaavoja, joilla kuviteltua tai todellista (usein pahaa) puhutellaan suoraan.
Sitä voidaan esimerkiksi käskeä poistumaan, pysymään paikoillaan tai vaikkapa
parantamaan aiheuttamansa vaiva. Varaussanat taas ovat ilmoituksia, joissa tietäjä
kuvailee omia apuvoimiansa ja varustautumistaan ryhtyessään taisteluun pahaa
vastaan. Usein eri loitsulajit limittyvät samassa yhtenäisenä esitetyssä loitsussa:
esimerkiksi parannusloitsu voi alkaa tietäjän varaussanoilla, jatkua taudin synnystä kertovalla osuudella, edetä taudin parantamista kuvailevan kertovan loitsun
kautta rukousloitsuun ja päättyä manaukseen, jolla tauti karkotetaan esimerkiksi
synnyinsijoilleen tai paikkaan, josta se ei pääse enää pois. (Hautala 1960b: 22, 25,
27, 31 - 32, 34 - 35, 37; Siikala 2008: 176.)
1.1.3 Kansanrunojen keruusta
Suomalaisten kansanrunojen keruulla on pitkä perinne: jo 1500-luvulla virisi
Suomessa kiinnostus kalevalaisia kansanrunoja kohtaan, ja vanhimmat säilyneet
tallenteet ovatkin 1500-luvulta. SKS:n kansanrunousarkiston käsikirjoituskokoelmissa on yhteensä yli 150 000 tekstiä kalevalaista runoutta ja noin 2000
esitystä äänitteillä. 1600-luvulla keruuinnostus voimistui, erityisesti historiantutkijoiden keskuudessa, ja vuosisadan loppupuolella kansanrunoudenharrastus
oli jo varsin vilkasta. Ruotsissa oli äidinkielen ja historian harrastus aktiivista, ja
sieltä tulikin Turun tuomiokapitulille kehotus kerätä talteen suomalaista kansanrunoutta. Edes kirkon voimakas vastustus 1600-luvun lopulla ja suoranainen määräys hävittää nimenomaan loitsut ei pystynyt tyrehdyttämään runojenkeräysharrastusta. 1600-luvun lopulta on peräisin SKS:n kansanrunousarkiston
vanhin käsikirjoitus, joka on kalevalamitalla sepitetty Piispa Henrikin surmavirsi.
(Sarajas 1956: 58 - 59, 311 - 314; Kalevalainen runous.)
1700-luvulla käynnistyi varsinaisesti systemaattinen kansanrunouden keruu,
joka saavutti myös etäiset sisämaat. Kirkon kantakin lieveni taikauskoa kohtaan:
Turun tuomiokapituli lähetti vuonna 1729 papistolle oma-aloitteisesti kirjeen,
jossa kehotettiin keräämään talteen runoja ja loitsuja. Kansanrunoudentutkimustakin alettiin harjoittaa jo 1700-luvulla, ja 1800-luvun lopulla voidaan sanoa kansanrunoudentutkimuksen alkaneen esiintyä itsenäisenä tieteenhaarana. (Hautala
1954: 25; Sarajas 1956: 148 - 149, 186 - 188, 190 - 193, 314 - 320.)
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1.2

Christfrid Ganander

1700-luvun huomattavimpia kansanrunojen kerääjiä oli Rantsilan kappalainen
Christfrid10 Tuomaanpoika Ganander (1741 - 1790). Papin työnsä lisäksi Ganander oli kansanvalistaja ja leksikografi, ja hän oli perehtynyt kasvitieteeseen, kansanlääkintään ja lääketieteeseen. Sarajas toteaa, että Ganander oli Porthaniakin
suurempi kansanrunouden julkaisija. Gananderin laaja, suomalaista muinaisuskoa
ja kansanrunoutta käsittelevä ruotsinkielinen Mythologia Fennica (1789) oli
kansanrunonäytteidensä ansiosta merkkiteos, laajin suomalaisen kansanrunouden
julkaisu ennen 19. vuosisataa. Gananderia on pidetty Mythologia Fennican vuoksi
myös suomalaisen uskontotieteen isänä. (Sarajas 1956: 284, 286; Nuutinen 1997:
IX, XIII.)
Ganander jäi hyvin pitkään muiden suurmiesten varjoon, ja häntä pidettiin lähinnä H. G. Porthanin apulaisena. Viime vuosina hänen monipuolista tutkimustyötänsä on alettu kuitenkin arvostaa itsenäisenä ja huomattavana saavutuksena.
(Gustafsson 1995: 203.) Pentikäisen (1995: 153) mukaan Gananderia voidaan
nimittää tutkijaprofiililtaan monessa suhteessa ”Lönnrotiksi ennen Lönnrotia”.
Vuonna 2004 Ganander äänestettiin YLEn Suuret suomalaiset -kilpailussa 30.
suurimmaksi suomalaiseksi, mikä kertoo omalta osaltaan Gananderin arvostuksen
noususta.
Gananderin päätyö on lähes 3 000 sivua käsittävä suomen kielen sanakirja
Nytt Finskt Lexicon (kutsuttu myös nimellä Thesaurus Finnicus11). Sen käsikirjoitus valmistui vuosina 1786 - 1787, mutta sanakirja julkaistiin käsikirjoituksen
näköispainoksena vasta 1937 - 1940. Gananderin teosta voidaan pitää siihenastisista sanakirjoista täydellisimpänä. Se sisältää suomenkielisen hakusanan lisäksi
yleensä sanaluokkamerkinnän, hakusanan ruotsin- ja latinankielisen vastineen tai
selitteen, sanan käyttöä valaisevia esimerkkilauseita sekä sanojen merkityksiä
selventäviä synonyymeja. Esimerkkilauseet on käännetty myös ruotsiksi ja usein
latinaksi ja saksaksikin. Ganander antaa hakusanoille monesti myös murteellisia
muotoja sekä viron-, kreikan-, heprean-, ruotsin-, saamen-, unkarin- tai muunkielisen vastineen. (Nuutinen 1997: IX - X.) Sanakirjan merkitys ei ole ainoastaan
kielitieteellinen, vaan sen arvo on korvaamaton aikansa kirjallisuuden, perinteen
ja mytologian lähteenä. Se sisältää viittauksia vanhaan suomalaiseen kirjallisuuteen, joka tuhoutui Turun palossa vuonna 1827 tai on muuten kadonnut. Erityisen
10

Etunimestä käytetään myös asuja Christfried ja Kristfrid. Käytän Christfridiä sen vuoksi, että Ganander itse on kirjoittanut nimensä siten, esimerkiksi sanakirjassaan.
11
Ganander antoi itse sanakirjallensa nimen ”Thesaurus Finnicus” (ks. Forsman 1887: 202).
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arvokkaita sanakirjassa ovat juuri ne suomalaisten kansanrunojen säkeet, joita
tässä tutkimuksessani käsittelen. (Ks. Pentikäinen 1995: 136.) Liisa Nuutinen on
toimittanut sanakirjan alkuperäiskäsikirjoituksesta ja sen näköispainoksesta uuden
nykyaikaisella painoasulla kirjoitetun laitoksen (1997). Gananderin sanakirjassa
on yli 180 000 suomen kielen sanojen esiintymää, ja hakusanoja siinä on 35 122
(Nuutinen 2000: 351).
Gananderin luonnontieteitä ja taloutta koskeva opinnäytetyö on nimeltään
Om Kännemärcken til rika Käll- och Wattu-ådror (1763) ja kandidaattiväitös
latinaksi kirjoitettu selitys Uuden testamentin heprealaiskirjeen 13. luvun 15.
jakeeseen (1766). Muut Gananderin itsenäiset teokset ovat Aenigmata Fennica.
Suomalaiset Arwotuxet, Wastausten kansa12 (1783), Uudempia Uloswalituita
Satuja (1784), Maan-Miehen Huone- ja Koti-Aptheeki (1788) sekä Eläinden
Tauti-Kirja (1788). Gananderilla on myös Runo-Kirja13 (1786), johon hän on
pääasiassa kääntänyt runomitalle muutamia Vanhan testamentin kirjoja, mutta
kirjoittanut siihen myös itse muutaman runon. Lisäksi Gananderilla on muita
runoja ja lehtikirjoituksia: Tukholman kuninkaallisen kaunokirjallisuusakatemian
kilpakirjoituksessa hän voitti toisen palkinnon ruotsinkielisellä artikkelillaan
mustalaisista, heidän alkuperästään, elintavoistaan ja kielestään. Gananderin
ruotsinkieliset lehtikirjoitukset käsittelevät lääketiedettä, suomalaista muinaisuutta ja vanhain suomalaisten peuranpyyntiä. Gananderin runoja ovat onnentoivotusruno Maan Miehelle osakuntatoverin väitöskirjaan (1763), kolme Porthanin väitöskirjaa varten sepitettyä runomuunnelmaa onnittelurunosta RiemuLaulut Runoisissa (1766), muistoruno Welwollinen Jälki-Muisto ja Waiwalloinen Elämäkerta (1766), juhlaruno Suomalaisten Siunauxet (1766), tervehdysruno Wanhan Wuoden Muistutuxet (1771) Laihian pitäjän asukkaille, hautaruno Iälki Muisto Murhellinen (1771), hääruno Runot ratki Rakkauden
(1771) sekä mukaelma venäjänkielisestä kansanlaulusta Wenäjän Naima-Wijsu
(1789). Myös arkkivirsi Leikarin-Wijsu (1784) on todennäköisesti Gananderin
julkaisema, sillä Gananderin sanakirjassa on runsaasti Leikarin-Wijsun säkeiden
kanssa lähes identtisiä säkeitä. Vuonna 1766 hän kirjoitti ranskankielisen onnentoivotuksen osakuntatoverinsa pro gradu -väitökseen. (Hautala 1960a: VII - X;
Gustafsson 1995: 214 - 217; Nuutinen 1997: XII - XIII.)
12

Gananderin arvoituskirjasta on otettu laajempi (378 arvoitusta) ja suppeampi (337 arvoitusta) painos
(Leea Virtanen 1962: 252 - 253).
13
Kaisa Häkkinen (1994: 140) pitää Runo-Kirjaa Gananderin yhtenä onnistuneimmista runotuotteista
ja toteaa Gananderin saaneen työnsä takia kansan keskuudessa maineen, että hän olisi ”kääntänyt
runoille koko Raamatun”.
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Gananderin elämästä ei ole kovin paljon jäänyt tietoja jälkimaailmalle. Pitkään ajateltiin, että yhtään hänen lähettämäänsä tai saamaansa kirjettä ei ole säilynyt. Matti Kuusi on kuitenkin löytänyt Helsingin yliopiston kirjastosta aikaisempien tutkijoiden huomiolta välttyneen resuisen paperinipun, jonka pääsisältönä on kolmisensataa Nytt Finskt Lexiconin esitöiksi tulkittavaa Gananderin kirjoittamaa paperilappua. Näiksi konseptiliuskoikseen Ganander on paperipulan
innoittamana leikellyt työpöydällään käväisseitä papereita, muun muassa henkilökohtaisia kirjeitään. Kuusi on yhdistellyt nuo vahingossa säilyneet tekstinpalaset ja saanut muodostettua muutamia katkelmia Gananderin kirjeenvaihdosta.
Kirjeiden sisällön perusteella syntyy inhimillinen kuva seurallisesta, monipuolisesta ja kaupalliseenkin yritteliäisyyteen valmiista toimenmiehestä, joka suri syvästi vaimonsa kuolemaa ja huolehti lastensa vaiheista. (Kuusi 1952: 165 - 170.)
1.2.1 Gananderin kansanrunokokoelma ja sen vaiheet
Gananderilla oli luultavasti hallussaan 1700-luvulla lähes kaikki se kansanrunomateriaali, joka siihen mennessä oli kirjattu muistiin (Hormia 1961: 66 - 68).
Ganander itse ilmoittaa käyneensä läpi kaikki saatavilla olevat ja maassa mahdollisesti olevat (kansan)runot (Ganander 1984: Företal), mutta meidän päiviimme
säilyneestä kansanrunomateriaalista on voitu osoittaa kuitenkin noin 195 säettä,
joita Gananderilla todennäköisesti ei ole ollut hallussaan. Nämä säkeet sisältyvät
sellaisiin muistiinpanoihin, joita Ganander todennäköisesti ei ole tuntenut, sillä
mitään merkkejä niiden sisällöstä ei ole löydetty Gananderin säilyneistä teoksista.
Hormian mukaan noin 4 490 kansanrunosäettä on säilynyt Gananderin teoksissa
meidän päiviimme.14 Näistä 4 490 säkeestä on Mythologia Fennicassa (MF)
1 30015 runosäettä, joista 530 säettä on säilynyt 1700-luvun käsikirjoituksissa ja
silloin julkaistuissa teoksissa. Loppuja MF:n 770:tä säettä ei tunneta muista lähteistä. (Hormia 1961: 66 - 68, 81 - 82.) Hormia arvioi kuitenkin laskutoimituksensa perusteella 1780-luvulla yleensä muistiinmerkittyjä säkeitä olleen noin 9 000 10 000, joista hän arvelee Gananderin tunteneen noin 8 956 säettä.16 Noin puolet
Gananderin oletettavasti tuntemista säkeistä olisi siis säilynyt meidän päiviimme.
14

SKVR XV:n toimittajien selvityksen jälkeen näyttäisi säilyneiden säkeiden summa olevan kuitenkin
suurempi (ks. luvussa 1.4 esitettyjä lukuja).
15
Näistä säkeistä suurin osa esiintyy myös sanakirjassa ja SKVR XV:ssä, kuten luvussa 1.4 tulee
esille.
16
Hormia (1960: 291 - 292) käytti laskentaperusteena poimintatiheyttä, jolla Ganander on poiminut
sanakirjaansa kansanrunositaatteja meidän päiviimme säilyneistä lähteistä, ja olettaa poimintatiheyden
samaksi myös kadonneiden säkeiden osalta.
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Hormia pitää laskelmaa luotettavana. (Hormia 1960: 292.) Säkeiden lukumääriin
palaan vielä luvussa 1.4.
Oletettavasti Gananderilla oli hallussaan kokonaisia runotekstejä erilaisina
muistiinpanoina, käsikirjoituksina ja painettuina teksteinä.17 Nämä Gananderin
muistiinpanot ovat lähes kaikki kadonneet, luultavasti palaneet tai joutuneet muuten hukkaan. Vain muutamia on säilynyt, lähinnä Sakari Topelius vanhemman
kokoelmassa. Suuri osa Gananderin alkuperäisen kokoelman runosäkeitä on kuitenkin säilynyt jälkimaailmalle, koska Ganander on ripotellut ne esimerkkilauseiksi teoksiinsa. Suurin osa18 näistä runosäkeistä on poimittu Gananderin teoksista ja yritetty rakentaa uudelleen kokonaisuuksiksi Suomen Kansan Vanhat Runot -teoksen XV osassa (eli SKVR XV:ssä) (1997). Huomattavaa osaa Gananderin säilyneistä kansanrunosäkeistä on jo Osmo Hormia (1961) käsitellyt väitöskirjassaan Gananderin sanakirjan lähteet (GSL). GSL:ssä on verrattu muihin säilyneisiin kansanrunosäkeisiin niitä Gananderin sanakirjan runositaatteja, jotka
Hormia on pystynyt palauttamaan oletettuun alkuperäiseen lähteeseensä. Hormian
väitöskirjassa näkökulma on nimenomaan Gananderin kansanrunokokoelman
lähteiden tutkimuksessa eikä Gananderin muistiinmerkitsemien runosäkeiden
kielen tutkimuksessa, kuten minun tutkimuksessani on.
Hormian lisensiaatintyön Gananderin sanakirjan kansanrunoainekset (1960)
lopussa on lista Gananderin sanakirjan sitaateista, joiden alkuperää hän ei ole
kyennyt selvittämään. SKVR XV:ssä olevien Gananderin runojen perustana ja
lähtökohtana ovat Hormian ylijäämäsäkeet, eli juuri ne säkeet, joille Hormia ei
ole pystynyt osoittamaan mitään lähdettä. SKVR XV:n toimittajien Matti Kuusen
ja Senni Timosen19 selvitystyön edetessä tällaisia ylijäämäsäkeitä löytyi Gananderin sanakirjasta koko ajan lisää. (SKVR XV: XXIX.) Kuten luvussa 1.4 tulee
esille, SKVR XV:ssä on loppujen lopuksi lähes kaikki Gananderin hallussa oletettavasti ollut ja meidän päiviimme säilynyt kansanrunomateriaali.

17

Kuusi oletti, että Ganander harrasti myös katkelmien ja yksittäisten lisäsäkeiden kirjaamista aihepiireistä, joista hän oli kiinnostunut (Sähköpostitieto Timoselta 17.1.2008; vrt. Kuusen kommentti SKVR
XV: 19.)
18
Määriin palaan myöhemmin.
19
Timonen korostaa, että Gananderin runojen selvitystyö oli Matti Kuusen viimeinen suuryritys, jota
hän oli kaavaillut jo vuosikymmeniä. Kuusi työskenteli erittäin intensiivisesti SKVR XV:n runojen
kanssa viimeiset vuodet ennen kuolemaansa ja teki pohjatyön niiden kanssa. Kuusen sairastuttua
vuonna 1995 Timonen jatkoi aluksi Kuusen rinnalla ja lopulta yksin Kuusen työtä Gananderin runojen
parissa. Hän perehtyi Kuusen avustuksella siihen monimutkaiseen kuvioon, jonka Gananderin sanakirjasitaattien suhde Hormian selvittämiin lähdeteksteihin ja muuhun aikalaismateriaaliin muodosti.
(Sähköpostitieto Timoselta 17.1.2008; ks. myös Timonen 1998: 11.)
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Lähtökohta oli, että SKVR XV ja Hormian GSL täydentävät toisiansa, mutta
todellisuudessa SKVR XV:ssä on kuitenkin runsaasti samoja säkeitä kuin
GSL:ssä. Joillekin Hormialta selvittämättä jääneille säkeille on SKVR XV:ssä
pyritty osoittamaan lähde. Pääasiassa SKVR XV:n säkeet ovat kuitenkin alkuperäisempiä kuin muut runosäkeet, koska niissä on pyritty huomioimaan Gananderin sanakirjasitaateista mahdollisimman kansankieliset asut. SKVR XV:n säkeet
ovat esimerkiksi olleet lähteenä Mythologia Fennicalle eikä toisinpäin. (Suullinen
tieto Timoselta 9.3.2005.)
SKVR XV pyrkii olemaan yhdessä Hormian selvittämien säkeiden kanssa rekonstruktio siitä, millainen runokokoelma Gananderilla oli hallussaan 1700luvulla.20 SKVR XV:n toimittajat ovat verranneet Gananderin runositaatteja muihin vanhoihin kansanrunokokoelmiin ja pyrkineet sitä kautta hahmottamaan alkuperäisiä runokokonaisuuksia.21 On selvää, että sellaisen työn tuloksista ei aina voi
olla vuorenvarma, ja SKVR XV:ssä korostetaankin, että siinä julkaistujen runojen
suhde niihin tekstikokonaisuuksiin, jotka Gananderilla oli hallussaan 1700luvulla, vaihtelee varmuusasteiltaan hyvin paljon. Parhaimmassa tapauksessa
SKVR XV:ssä julkaistu Gananderin runo on selkeästi ja varmasti jonkin tunnetun
ja säilyneen runon rinnakkaiskopio. Silloin runon hahmo on varmalla pohjalla,
mutta epävarmemmaksi runojen muodostaminen muuttuu heti, kun kaikille runon
sitaateille ei löydykään vastinetta tunnetusta rinnakkaistekstistä. Silloin SKVR
XV:ssä on tukeuduttu oletukseen, että saman runon eri versiot voivat vaihdella
hyvinkin paljon, mutta kuuluvat silti yhteen. Rekonstruktioihin ja hypoteettisiin
rakennelmiin täytyy turvautua silloin, kun runolle ei löydy vanhaa rinnakkaiskopiota, mutta kuitenkin vastineita myöhemmästä perinteestä. Silloin runon alkuperä on vain ehdotuksen tasolla. Kaikkein epävarmin tilanne on silloin, kun jollekin
tekstille ei löydy vastinetta myöhäisemmästäkään perinteestä. Silloin on mahdollista, että kyseessä on jäljettömiin kadonnut kopio tai jonkun Gananderin avustajan sepittämä aidolta näyttävä kalevalamittainen runo. Vaikka runon tallentaja

20

On huomattava, että vain se osa kokoelmasta pystytään rekonstruoimaan, joka on säilynyt meidän
päiviimme joko Gananderin tai muiden teoksissa. Kadonneista säkeistä ei voida tietää, mitä ne ovat
olleet. Rekonstruktiolla ei tässä tarkoiteta yritystä palauttaa tai hahmottaa ”alkuperäisen”, vuosisatoja
sitten syntyneen runon ”alkumuoto”, vaan pyrkimystä hahmottaa Gananderin hallussa olleen runoston
kokonaisuutta. (SKVR XV: XXIX, XXXIX.)
21
Vaikka tietynlainen Hormian työn jatkaminen olikin tavoitteena SKVR XV:ssä, on SKVR XV:n
toimittajilla ja Hormialla ollut kuitenkin työssään erilaiset päämäärät. Siitä huolimatta tuloksissa on
yhteistä: lähteiden selvittelyssä Hormia on saanut hahmotettua Gananderin hallussa olleita runokokonaisuuksia, ja kokonaisuuksien hahmottamiseksi SKVR XV:n toimittajat ovat selvittäneet Gananderin
runositaattien lähteitä.
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joskus ilmoittaakin runotekstin yhteydessä sen lähteen tai kuulumisen suurempaan kokonaisuuteen, asiasta ei silti voi aina olla varma. (SKVR XV: XXVIII XXX.) Kuvio 1 ilmaisee lyhyesti sen, mitä Gananderilla olleesta kansanrunomateriaalista tiedetään ja arvellaan tiedettävän.

1.Gananderin runokokoelma
1700-luvulla

2. Säkeet sanakirjaan
ja Mythologia Fennicaan

4. Gananderin rekonstruoitu
runokokoelma

3. Säkeet poimittu
GSL:ään ja
SKVR XV:een

Kuvio 1. Gananderin runokokoelman vaiheet.

1.2.2 Ganander-tutkimuksesta
Gananderista on kirjoitettu henkilönä, Porthanin työtoverina ja tutkijana sekä
kirjailijana, ja hänen teoksiansa, etenkin Mythologia Fennicaa sekä sanakirjaa, on
analysoitu erityisesti uskontotieteen, folkloristiikan ja kulttuurintutkimuksen näkökulmasta (ks. mm. Forsman 1887; Hautala 1960a; Leea Virtanen 1962; Achté
1995; Gustafsson 1995; Pentikäinen 1995). Hormia (1961: 24) toteaa Gananderin
sanakirjaa käytetyn primaarilähteenä yleisesti sanastotutkimuksissa, ja erityisesti
folkloristiikassa myös muussa tutkimuksessa. Gananderin tekstien systemaattinen
esillä pitäminen folkloristissa tutkimuksissa näkyykin hyvin esimerkiksi Haavion
Suomalaisessa mytologiassa (1967), jossa Gananderin runotekstit ovat usein lähemmänkin analyysin kohteena. Osmo Hormian (ks. GSL) perusteellisen tutkimuksen lisäksi Gananderin kansanrunoainesten laatua ja lähteitä ovat tarkastelleet
26

esimerkiksi A. R. Niemi (ks. esim. 1896, 1923) ja Annamari Sarajas (1956). Myös
sanakirjantekijänä Gananderia on arvioitu (Hormia 1961; Häkkinen 1995; Nuutinen 2000), mutta hänen kirjoittamastaan kielestä ei tutkimuksia kovin runsaasti
ole. Gananderin teosten sanastoa, kielen piirteitä ja ortografiaa kyllä sivutaan
useissa teoksissa. Terho Itkonen (1966: 210 - 211) kommentoi lyhyesti Gananderin loppu-k:n käyttöä, minkä otan esille luvussa 2.9. Martti Rapola toteaa Gananderin merkinneen muutamissa runoissaan k:ta k:lla, vaikka yleinen käytäntö oli
vielä merkitä k:ta c:llä. Edelleen hän mainitsee Gananderin pyrkineen satunnaisesti merkitsemään nk, nt ja mp vanhan käytännön ng, nd ja mb sijaan (esim.
lankee, usiampi). Rapola luokittelee Gananderin modernit merkintätavat vaatimattomiksi kokeiksi. (Rapola 1965: 78, 80 - 81; ks. myös Häkkinen 1994: 179.)
Häkkisen mukaan Ganander pyrki ts-yhtymän merkinnässä johdonmukaisuuteen: kirjavaa merkintätapaa selittää se, että murteiden väliset erot olivat Gananderilla tiedossa, mutta kirjakielellä kirjoittaessaan hän käytti ts:ää. Häkkinen on
huomioinut myös Gananderin sananloppuisen s:n merkinnän (kärmes, wikates) ja
johdosten runsauden. Hän myös toteaa, että Ganander ei ole viljellyt agenttipartisiippeja omissa kirjoituksissaan, vaikka ne runonäytteiden perusteella kansankielestä tunteekin. (Häkkinen 1994: 169, 183, 359 - 360, 427, 431, 471 - 472.)
Hakulinen (2000: 438 - 439) esittelee Gananderia kielen tietoisena kehittäjänä,
joka tarkoitti arvoituskirjansa sisällön muun ohessa myös hyvän kielen näytteiksi.
Pirkko Forsman Svensson on tutkinut muun muassa Gananderin sanakirjan liitepartikkeleita ja johdoksia (ks. Forsman Svensson 2003: 60 - 64, 70 - 73, 102 105, 118 - 132). Lisäksi on tehty pro gradu -tutkielmat Gananderin sanakirjan
deverbaalisista nominijohdoksista (Heikka 2003) ja imperatiivin ja optatiivin
tunnusten k-loppuisuudesta Gananderin kansanrunokokoelmassa (Palola 2001).
Kalevi Kaukosen seminaaritutkielma Gananderin kadonneiden kokoelmien
tulen luvusta sisältää lyhyen katsauksen myös säkeiden oikeinkirjoitukseen. Kaukonen on havainnut Gananderin olleen epäjohdonmukainen paitsi ie:n, isojen ja
pienten alkukirjainten sekä nk:n, nt:n ja mp:n (vs. ng, nd ja mb) merkinnässä,
myös pyrkimyksessään muuttaa ld lt:ksi ja ij ii:ksi. Kaukonen on pohtinut syitä
Gananderin epäsystemaattiseen merkintätapaan. Hän arvelee Gananderin ensinnäkin noudattaneen lähteidensä kirjoitustapaa. Lisäksi epäsystemaattisuutta saattaisi selittää se, että Ganander on sanakirjatyönsä aikana siirtynyt käyttämään
uudempia merkintätapoja – aluksi vähitellen ja haparoiden. Sama pyrkimys ortografian uudistamiseen on saattanut kirjavoittaa myös Gananderin avustajiltaan
saamien muistiinpanojen merkintätapoja. (Kaukonen 1966: 4 - 6.) Matti Kuusi on
tekstianalyyttisessa tarkastelussaan käsitellyt Gananderin säkeitä Myydyn neidon
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-tekstistä. Hän on pohtinut tekstin paikannusta ja alkuperää sekä lyhyesti myös
sen murreasua ja ortografiaa. Kuusi ja Hormia ovat todenneet näissä säkeissä
esiintyvän Gananderille muuten epätyypillistä tapaa merkitä e:tä ä:llä muodoissa
ämoni ja ämollensi. Kuusi otaksuu Gananderin pitäneen näitä muotoja outona
karjalaisena ääntämistapana ja merkinneen siksi niihin huomautuksen Run. Carel.
(Hormia 1960: 233; Kuusi 1969: 112 - 123.)
1.3

Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset

Gananderin hallussa tiedetään siis olleen huomattava määrä kansanrunotekstejä,
mutta niiden kieltä ei juuri ole tutkittu. Millaista suomea ovat Gananderin kirjoittamat kansanrunotekstit? Väitöskirjani aiheena ovat k-loppuiset muodot ja niiden
merkintäkontekstit Christfrid Gananderin kansanrunokokoelmassa. Pyrin selvittämään, miten Ganander on merkinnyt sananloppuista k:ta sanakirjaansa ja Mythologia Fennicaan kirjaamiinsa kansanrunoteksteihin.22 En selvitä sananloppuisen
k:n historiallista kehitystä tai sen esiintymistä suomen murteissa vaan sitä, missä
fonologisissa ja morfologisissa konteksteissa Ganander on merkinnyt sananloppuisen k:n näihin 1700-luvulla muistiinkirjaamiinsa kansanrunoteksteihin. Muistiinkirjaamisella en tässä yhteydessä tarkoita sitä, että kaikki Gananderin kokoelman runot olisivat hänen itsensä alun perin muistiinpanemia vaan sitä, että hän on
itse kirjoittanut nämä tutkimani sitaatit sanakirjaansa ja Mythologia Fennicaan.
Tutkin työssäni kaikkia niitä muotoja, joissa sananloppuinen k näkyy kirjoitettuna. Aineistossani loppu-k voi esiintyä terminaalissa asemassa eli absoluuttisessa lopussa, ennen vokaalia tai ennen konsonanttia. Sananalkuisen k:n edellä
esiintyvästä k:sta (panek kiinni) ei tosin voi varmasti tietää, onko kyse säilyneestä
sananloppuisesta k:sta vai nykykielen mukaisesta loppukahdennuksesta (ks. luku
2.1), mutta käsittelen nekin muodot muistiinkirjattuina loppu-k-tapauksina. Aineistossani ei nimittäin ole merkitty loppukahdennukseen viittaavaa muiden konsonanttien kuin k:n kahdentumista (menep pois). Kun käytän termiä sananloppuinen k, loppu-k tai -k, tarkoitan silloin alkuperäistä sananloppuista -k:ta, joka on
erotettava niistä tapauksista, joissa sananloppuinen -k on assimiloitunut sitä seuraavan sananalkuisen konsonantin kaltaiseksi.

22

Aineiston rajaamisesta ks. luku 1.4.
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Yksilöidyt tutkimuskysymykseni ovat seuraavat:
1.

2.

3.

4.

Milloin Ganander on merkinnyt runosäkeisiinsä loppu-k:n? Millaisia ovat
loppu-k:n merkintäkontekstit morfologisesti ja fonologisesti Gananderin
muistiinmerkitsemissä teksteissä?
Selvitän lisäksi, millaisia nämä loppu-k:llisen muodon sisältävät säkeet
ovat sisällöltään ja taustaltaan.
Millaisia ovat morfologisesti ne muodot, joihin on merkitty loppu-k? Onko
niillä jotakin yhteistä keskenään, esim. ovatko nämä loppu-k:lliset muodot
eräänlaisia kiteytymiä, joissa on säilynyt muutakin morfologian historian arkaistista ainesta?
Onko Gananderin loppu-k:n merkintä systemaattista? Oliko hänellä jokin
järjestelmä merkinnässään? Mitkä seikat ovat voineet vaikuttaa loppu-k:n
merkintään?
Selvitän, millainen on loppu-k:llisten ja -k:ttomien tapausten suhde aineistossani. Tarkastelen, onko äänneympäristöllä vaikutusta loppu-k:n merkintään: esiintyykö -k vokaalin vai konsonantin edellä vai absoluuttisessa lopussa. Vertaan myös Gananderia yleisesti muihin vanhan kirjasuomen aikaisiin kirjoittajiin loppu-k:n merkitsemisessä, jotta saan yleistä näkökulmaa
loppu-k:n merkitsemiseen. Nojaan jo olemassa oleviin tutkimuksiin muiden
vanhan kirjasuomen kirjailijoiden teksteistä, kuten Ojansuun, Rapolan ja
Häkkisen tutkimuksiin (ks. luku 2.9). Lisäksi selvitän itse Kotuksen sähköisen korpuksen Kainon23 ja Unix-palvelimen24 avulla, miten loppu-k:ta on
merkitty vanhassa kirjasuomessa ja varhaisnykysuomessa. Tutkin, eroaako
Gananderin loppu-k:n merkintä yleisestä loppu-k:n merkitsemistavasta vanhan kirjasuomen kaudella. Tarkastelen myös Gananderin loppu-k:n käyttöä
hänen muissa teksteissään.
Oliko Ganander loppu-k:n merkinnässä uskollinen lähteilleen?

23

Kotuksen aineistopalvelu Kaino sisältää suomenkielisiä tekstejä 1500-luvulta lähtien sähköisessä
muodossa. Palvelu on käytettävissä osoitteessa: http://kaino.kotus.fi/.
24
Jatkossa viittaukseni ”Kotuksen sähköiseen korpukseen” tarkoittaa sekä Kainoa että Unixia. Esittelen aineistot tarkemmin luvussa 2.9 ja liitteessä 1. Vanhan kirjasuomen ja 1800-luvun aineistot ovat
Kainossa ja Unixissa samat, mutta Unix-pohjaisessa korpuksessa on lisäksi sellaista luvanvaraista
aineistoa, johon Kainon kautta ei pääse käsiksi (ks. Sähköiset aineistot). Käytän myös näitä aineistoja
työssäni. Merkitsen aina lähdeviitteen, mistä aineistosta tietoni on peräisin.
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5.

6.

7.
8.

Perustuuko Gananderin säkeiden loppu-k:llisuus paikallisuuteen; selittyykö
Gananderin merkintätapa runojen saantipaikkakuntien loppu-k:n käytöllä?
Vertaan tutkimustuloksiani tietoihin loppu-k:n esiintymisestä suomen
murteissa ja etsin myös paralleeleja suomen lähisukukielistä: tarkastelen, onko vastaavia muotoja havaittu muualta kuin Gananderin runoista. Tarkastelen
Gananderin säkeiden oletettuja saantipaikkakuntia.
Oliko Gananderilla jonkinlainen käsitys loppu-k:sta?
Mielenkiintoni kohdistuu siihen, merkitsikö syrjäisen Rantsilan kappalainen loppu-k:nsa 1700-luvulla tietoisesti, vai kopioiko hän vain loppu-k:nsa
käyttämistänsä lähteistä.
Mitä tutkimukseni kertoo runokielestä filologisen tutkimuksen aineistona?
Antaako tutkimukseni uutta tietoa loppu-k:n ja loppu-k:llisten muotoryhmien
kehityksestä suomen kielen historiassa?

Loppu-k:n merkitsemisen tutkiminen on oleellista senkin vuoksi, että loppu-k:hon
palautuvan loppukahdennuksen (ks. luku 2.1) merkitsemisestä yleiskielessä kiisteltiin lähes koko 1800-luvun ajan (ks. Horila 1961: 295 - 317; Rapola 1965: 230
- 234; Lehikoinen – Kiuru 1989: 91; Blomster 1996: 8 - 9, 15 - 21). Tutkimusmotivaatiotani on lisännyt Martti Rapolan (1965: 234) Gananderia koskeva kommentti Kustaa Renvallin sanakirjan esipuheen ja kieliopin loppu-h:llisista tapauksista: ”Mitään käytännöllistä merkitystä tämmöisillä ehdotuksilla ei ollut enempää
kuin puoli vuosisataa aikaisemmilla Gananderin epäjohdonmukaisilla yrityksillä
käyttää savolaiseen tapaan k:ta samanluontoisissa tapauksissa (koetellak,
ulostoimittaak).” Rapola ei tarkenna, mitä Gananderin kirjoituksia hän tarkoittaa,
mutta kommentti kaipaa joka tapauksessa hieman tarkennusta. Horila (1961: 297)
viittaa Rapolaan ja toteaa Gananderin yrittäneen ”saada käyttöön savolaistyyppistä k:ta (koetellak, ulostoimittaak)”. Kaukonen puolestaan (1966: 5 - 6) toteaa, että
Gananderin kirjaamissa kansanrunoissa on käytetty loppu-k:ta, mutta epäjohdonmukaisesti.
Vanhan kirjasuomen tutkimuksessa ei aina ole tarpeeksi kiinnitetty huomiota
siihen, että variaatiokin voi olla säännöllistä. Osmo Nikkilä toteaa vanhan kirjasuomen loppuheittoa käsittelevässä tutkimuksessaan, että se, mitä on pidetty
epäjohdonmukaisuutena (esim. loppuheittoa vanhassa kirjasuomessa, aivan kuten
myös Gananderin loppu-k:n merkintää), saattaakin olla johdonmukaista, kun kirjaamiseen johtaneet syyt selvitetään ja tarkastellaan, miksi kirjoittaja on kyseistä
piirrettä merkinnyt niin kuin on merkinnyt. (Nikkilä 1994: 2 - 3.) Lauerma (ks.
2004: 10, 90 - 93) on todennut saman tarkastellessaan Larin Parasken epiikan
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kielellistä variaatiota: alkuaan kielellisesti hallitsemattomalta vaikuttava runomateriaali saattaakin monipuolisen tulkinnan avulla hahmottua systemaattiseksi
kokonaisuudeksi, jota säätelevät erityyppiset lainalaisuudet.
Nikkilä huomauttaa, että vanha kirjasuomi ei kokonaan ole lounaismurteiden
pohjalta kirjoitettua. Jonkin kielellisen ilmiön säännöllisyyttä ei voi siis päätellä
pelkästään siitä, onko se symmetrinen lounaismurteiden systeemin kanssa. Edelleen Nikkilä kommentoi Rapolan toteamusta siitä, että kirjoittajat ovat voineet
yleistää loppuheiton sellaisiinkin paikkoihin, jossa sitä ei puheessa ole käytetty,
huomauttamalla, että aivan yhtä lailla loppuheitto on voitu karsia pois myös sellaisista paikoista, joissa sen kuuluisi olla. (Rapola 1965: 323 - 324; Nikkilä 1994:
2 - 3.) − Samoin on voitu toimia loppu-k:nkin kanssa.
Nikkilä (1994: 3) korostaa, että kirjoitetun kielen tutkijan on oltava varovainen suhteessaan samanaikaisen puhutun ja kirjoitetun kielen vastaavuuteen. Tutkimuksessani puhutun ja kirjoitetun kielen vastaavuus ei nouse ongelmaksi, sillä
en väitäkään, että tutkimustulokseni kertoisivat loppu-k:n esiintymisestä 1700luvun puheessa. Tulokseni eivät myöskään välttämättä anna aukotonta kuvaa
siitä, miten loppu-k on esiintynyt vanhassa kirjasuomessa tai edes 1700-luvun
runoudessa, vaan ne kertovat siitä, miten Ganander on kirjoittanut loppu-k:n kansanrunoihinsa.
Yhteenvetona todettakoon, että tutkimusongelmani valottavat Gananderia filologina – hänen harjoittamaansa filologista analyysia ja tulkintaa. Pyrin selvittämään, millainen on arkaismin, kontekstin ja kirjurin suhde Gananderin runokokoelmassa.
1.4

Aineisto ja sen tausta sekä tutkimuksessa käytetyt
merkintätavat selityksineen

Tutkimusaineistonani ovat ne Christfrid Gananderin runositaatit, jotka on julkaistu SKVR XV:ssä. Käytän kokoelman runoista jatkossa nimitystä ”Gananderin
(kokoelman) (kansan)runot”. Gananderin kansanrunoja on SKVR XV:ssä yhteensä 117 sivua. Ne voivat olla vain muutaman säkeen pituisia tai monta sivua pitkiä.
Runoja on kaikkiaan 314 kappaletta.
Tärkeitä kysymyksiä tutkimukseni aineiston rajaamisen kannalta ovat seuraavat: kuinka suuri osa Gananderin runosäkeistä on SKVR XV:ssä, ja mitä kaikkea
siinä on? Tämän selvittämisessä minulle on ollut runsaasti apua keskusteluista ja
selvityksistä SKVR XV:n toimittajan Senni Timosen kanssa. Oleellisinta ensinnäkin on, että SKVR XV:een on pyritty sisällyttämään juuri se Gananderin kansan31

runomateriaali, jota Ganander todennäköisesti ei ole kopioinut mistään painetusta
(siis julkaistusta ja siinä yhteydessä yleensä myös toimitetusta) teoksesta, vaan
sen säkeet ovat todennäköisesti aidointa ja kansankielisintä materiaalia Gananderin tuntemista runosäkeistä. Ne eivät kuitenkaan ole kaikki Gananderin itsensä
keräämää aineistoa, vaan hänen hallussaan ollutta alkuperäistä materiaalia, jota
hän on saanut esimerkiksi muilta kerääjiltä. Osa näistä säkeistä on säilynyt luultavasti vain Gananderin sanakirjassa, josta ne on koottu SKVR XV:een. SKVR
XV:n säkeet pyrkivät olemaan myös lähempänä kansankieltä ja Gananderin merkintää kuin ne muutamat Gananderin alkuperäisen runokokoelman säilyneiden
käsikirjoitusten säkeet ovat. Käsikirjoitukset nimittäin voivat olla kopioita toisten
teksteistä, ja Ganander tai joku varhaisempi kopioija on ehkä yksinkertaistanutkin
niitä omaan kopioonsa käsikirjoituksesta. SKVR XV:n säkeissä taas on otettu
huomioon nimenomaan sanakirjan käsikirjoituksen asu. (Suullinen tieto Timoselta 9.3.2005.)
SKVR XV:n säkeissä on oletettavasti myös Gananderin itsensä muistiinpanemaa aineistoa. Hormian (1961: 68, 79) mukaan tällaisesta keruutoiminnasta
ei ole mitään varmoja todisteita, sillä ainoat Gananderin käsialalla kirjoitetut säilyneet säkeet ovat kopioita aikaisemmista (Niemi 1896: 16), mutta toteaa kuitenkin näyttävän siltä, että Topeliuksen kokoelmassa olisi säilynyt todisteita Gananderin omien keräysharrastusten tuloksista. Kuusi piti selvänä, että Ganander keräsi kansanrunoja myös itse ja että tällä saattoi olla runsaastikin aineistoa ohi H. G.
Porthanin (1739 - 1804).25 Juuri se materiaali on SKVR XV:ssä. Arvokkainta
materiaalia Porthan ja Ganander ovat toki vaihdelleet keskenään – molempiin
suuntiin – ja heillä kummallakin oli avustajia, joilta he saivat runoja. Kaiken
kaikkiaan Gananderin ja Porthanin hallussa olleiden kansanrunotekstien alkuperäisten omistajien ja muistiinmerkitsijöiden selvittäminen on mahdotonta. (Suullinen tieto Timoselta 9.3.2005.) Myös Sarajas toteaa Gananderin toimittaneen
25

Tuntemani rantsilalaisen perimätiedonkin mukaan Ganander todella kulki talosta taloon keräämässä
kielennäytteitä (ONA 280:2). Perimätieto kertoo myös, että Ganander ei saapunut mökkeihin ja savupirtteihin, kuten Salmisen (1934: 11 - 12) kuvaama fennofiili: ”Peruukkipäinen, puuteritukkainen,
jäykkä kirkon mies tulee parivaljakon vetämänä pihalle. Hän astuu savupirttiin muinaisrunoja saalistamaan.” Salminen jatkaa kuvaamalla, kuinka väki säikähtää harvinaista vierailua eikä uskalla laulaa
ainuttakaan pakanallista virttä, sillä papin aikeena uskotaan olevan tällaisten osaajien saattaminen
oikeuden eteen. Fennofiilit eivät näin ollen Salmisen mukaan saaneet sydänmaiden kansaa kertomaan
tietojansa. (Salminen 1934: 11 - 12.) Gananderin taas kerrotaan rämpineen mökkeihin ja asumuksiin
”veteliä nevoja” pitkin hanhensulka, mustepullo ja pinkka paperia mukanaan ja ryhtyneen kyselemään
heti sisälle päästyään. Ganander tuskin säikäytti väkeä puhumattomaksi ja tietämättömäksi – hänen
keräysharrastustaan kyllä kummeksuttiin ja sille naurettiinkin, mutta ihmiset myös kertoivat hänelle
tietojansa. (ONA 280:2.)
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aineistoa Porthanille ja kuvailee Porthanin, Lenqvistin ja Gananderin runonkeruutulosten sekoittumista toisiinsa 1700-luvulla. Hän korostaa Gananderin keränneen
runoja itsenäisesti jo 1760-luvulla; keruutoiminnasta todisteena on Gananderin
arvoitusten kokoelma. Ganander nimittäin ilmoittaa saaneensa suurimman osan
Mythologia Fennican kansanrunonäytteistä Porthanin kautta. Ganander julkaisi
kuitenkin arvoituskokoelmansa ennen kuin hän todennäköisesti oli vielä saanut
kovinkaan paljon aineistoa Porthanilta. Lähellekään kaikkea Gananderin aineistoa
ei siis voi kiistatta palauttaa Porthaniin, vaan Gananderin omia keruuharrastuksiakin voidaan pitää huomattavina. (Sarajas 1956: 198, 239 - 240, 285 - 289, 291
- 295.)
Hormian mukaan taas voidaan pitää varmana, että hyvin huomattava osa Gananderin runoista on nimenomaan Porthanilta saatuja avustuksia. Hän otaksuu,
että Porthan oli ainoa oppinut runotuntija, johon Ganander oli yhteydessä, ja että
muut Gananderin lähdemiehet olivat vähemmän nimekkäitä tilapäiskerääjiä.
(Hormia 1961: 68 - 69.) Tässä kohtaa Hormia viittaa Gananderin todennäköiseen
avustajaverkkoon, jota hän kartoittaa tutkimuksessaan. Näitä avustajia olivat
muun muassa useat papiston edustajat pääasiassa Pohjanmaalta mutta luultavasti
myös muualta Suomesta rajantakaiseen Karjalaan saakka. (Hormia 1961: 55 - 66,
69 - 73.)
Gananderin kansanrunoja on julkaistu myös aiemmissa SKVR-teoksen osissa. SKVR:n sähköisen korpuksen26 mukaan Gananderin keräämiä kansanrunoja
on muissa SKVR:n osissa kuin XV:ssä noin 240. Nämä runot ovat lähes kaikki
SKVR:n osassa XII1+2; yksi runo on julkaistu osassa VI2 ja kolme osassa VIII.
Runot ovat lähes kaikki peräisin Mythologia Fennicasta (lisäksi muutama on
Gananderin sanakirjasta, yksi arvoituskokoelmasta ja yksi on arkkivirsi LeikarinVijsu), joten lähes kaikki jo aiemminkin julkaistut runot sisältyvät SKVR XV:een.
Timosen mukaan SKVR XV:ssä on julkaistu ne runot, joihin on hahmotettavissa
kansankielisempää asua sanakirja-aineiston avulla kuin jo aiemmin julkaistussa
on. (Suullinen tieto Timoselta 9.3.2005.)
Selitän seuraavaksi tutkimuksessani esiintyvissä SKVR XV:n runositaateissa
käyttämäni SKVR XV:n toimittajien merkinnät selityksineen:

26

SKVR-tietokanta sisältää kaikki Suomen Kansan Vanhat Runot sähköisessä muodossa, yhteensä
89 250 runotekstiä. Tietokanta sisältää teoksen runotekstit mahdollisimman tarkasti painetun julkaisun
mukaisessa muodossa. (ks. SKVR-tietokanta.) SKVR-tietokanta on saatavissa osoitteessa:
www.finlit.fi/skvr/.
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SKVR:n toimittajien lisäämä täydennys tai päätelmä, joka puuttuu
Gananderin sanakirjasta tai Mythologia Fennicasta. Näiden säkeiden
sisältö ei siis ole Gananderin kirjoittamaa tekstiä.
Vaihtoehtoisia säkeitä tai säeryhmiä, joiden oletetaan periytyvän
saman runon toisesta toisinnosta.
Säkeet on siteerattu Mythologia Fennicasta, ellei toisin mainita.
Yksittäinen merkki sulkeiden välissä voi viitata myös sanakirjan
sisäiseen vaihteluun.
Välistä tulkitaan puuttuvan jotakin.
Merkitsen SKVR XV:stä poimimiini runositaatteihin - -, kun välistä
puuttuu joitakin sanoja tai säkeitä, jotka ovat SKVR XV:ssä.

SKVR:n sähköisen korpuksen teksteihin viittaan seuraavasti: Lyhenteen SKVR
jälkeen ilmoitan SKVR:n osan ja sidoksen numeron sekä sen jälkeen runon numeron (esim. SKVR VI2 4538). Viitetiedot ovat yhtenevät SKVR:n painetun teoksen
kanssa.
Gananderin sanakirjan uudessa laitoksessa (1997) on pyritty säilyttämään mahdollisimman tarkkaan Gananderin alkuperäisen käsikirjoituksen kirjoitusasu.
Myös SKVR XV:ssä on runot julkaistu mahdollisimman tarkasti alkutekstin mukaan, mutta w on systemaattisesti muutettu v:ksi. Noudatan kummankin teoksen
kirjoitusasua sen mukaan, mistä teksti milloinkin on, ellen erikseen muuta mainitse. Muissakin lainauksissa noudatan aina lähteen kirjoitusasua. Muut kielenainekset kirjoitan pienellä alkukirjaimella myös virkkeen alussa.
Gananderin sanakirjasitaatit olen kopioinut työhöni muuten täysin identtisinä,
mutta osa kreikankielisistä esimerkeistä on joko poistettu tai tähtinä. En ole
myöskään lihavoinut Gananderin sanakirjan hakusanoja omassa tekstissäni, koska
tutkimukseni analyysiosuudessa sillä on toinen tehtävä: lihavoin loppu-k:lliset
muodot runosäkeistä.
Gananderin kansanrunomateriaali jakaantuu SKVR XV:ssä neljään eri säetyyppiin. Esittelen SKVR XV:n säetyypit tässä lyhyesti (tiedot perustuvat keskusteluun Senni Timosen kanssa 9.3.2005):
1.
2.
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Perussäkeet. Nämä säkeet ovat aitoa Gananderin kansanrunomateriaalia, ja
ne on poimittu Gananderin sanakirjasta.
Vaihtoehtosäkeet. Nämäkin ovat aitoa materiaalia Gananderin sanakirjasta,
mutta ne eroavat perussäkeistä siinä, että ne ovat todennäköisesti peräisin eri

3.

4.

toisinnosta kuin vastaavat perussäkeet ja muut säkeet runossa, joihin ne
SKVR XV:ssä on yhdistetty. Nämä säkeet ovat ainoita, jotka ovat säilyneet
tuosta kyseisestä toisinnosta (tosin yksinäisiäkin säkeitä on liikkunut, eli täydellistä toisintoa ei välttämättä ole ollut Gananderin hallussa). Ne ovat hyvin
arvokasta materiaalia, sillä ne ovat ehkä vielä aidompaa Gananderin materiaalia kuin perussäkeet. Tästä esimerkkinä olkoon runo 196, jossa on perussäe
toopit röykyssä rävitä ja vaihtoehtosäe !![tuopit] röyk[kyihin] römytäk!!.
Nämä molemmat säkeet ovat Gananderin sanakirjasta (paitsi hakasulkeiden
sisältö). Tämä runo on samanlaisessa muodossa myös Porthanilla (todennäköisesti Ganander on saanut sen Porthanilta), eli perussäe on samanlainen
kuin Porthanilla, mutta vaihtoehtosäe on erilainen kuin Porthanin vastaava
säe. Gananderilla on siis ollut hallussaan ainakin kaksi eri toisintoa (tai yksinäisiä säkeitä toisesta toisinnosta) tuosta samasta runosta ja vaihtoehtosäe on
nimenomaan se, joka poikkeaa muiden (tässä Porthanin) vastaavista muistiinpanoista ja jossa on loppu-k merkitty. Vaihtoehtosäkeet on otettu SKVR
XV:een mukaan siksi, että niitä ei kannata heittää menemään, vaikka niille ei
olekaan muuta kontekstia: ne kertovat, että Gananderilla on todennäköisesti
ollut useita eri tekstejä samoista runoista. Ne eroavat kuitenkin Gananderin
irtosäkeistä siinä, että ne on pystytty yhdistämään tiettyyn runoon, vaikka sitä
toisintoa ei tunnetakaan, johon ne ovat kuuluneet. Nämä vaihtoehtosäkeet
ovat SKVR XV:n Gananderin runoteksteissä kaksoishuutomerkkien sisällä (!!
!!). Kaksoishuutomerkit symboloivat lukijalle varoitusmerkkejä: ”huomatkaa,
nämä säkeet eivät välttämättä kuulu tähän yhteyteen, vaan periytyvät kenties
toisesta toisinnosta!”
Täydennykset Mythologia Fennicasta. Sanakirjasta poimittujen säkeiden
muodostamia runokokonaisuuksia on täydennetty SKVR XV:een Mythologia
Fennican runosäkeillä. Mallina täydennyksille ovat olleet muut säilyneet kansanrunot. Nämä täydennykset on merkitty kaarisulkeisiin. Ne eivät välttämättä ole enää niin kansanomaisia säkeitä kuin sanakirjasta poimitut sitaatit, sillä
ne on painettu, ja alkuperäistä käsikirjoitusta ei ole päästy tutkimaan. Ne ovat
kuitenkin vain Gananderin itsensä toimittamia, eivät muiden. SKVR XV:n
toimittajien mukaan kansanrunosäkeiden murremuodot olivat sanakirjassa alkuperäisemmän tuntuisia kuin Mythologia Fennicassa.
Täydennykset muiden säilyneiden kansanrunojen perusteella. Näitä säkeitä ei ole löydetty Gananderin säilyneistä teoksista, vaan ne ovat toimittajien lisäyksiä. Kuitenkin voidaan olettaa, että nuo täydennetyt säkeet tai jotkin
niiden toisinnot ovat olleet 1700-luvulla Gananderin hallussa, mutta hän ei
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ole tallentanut niitä mihinkään teokseensa. Näin niistä ei ole säilynyt todisteita meidän päiviimme. Näitä voisi varovaisesti kutsua Gananderin kadonneiksi
säkeiksi.27 Nämä täydennykset perustuvat nimittäin valtaosin sellaisiin 1700luvun teksteihin, joita tai joiden kopioita Gananderilla oletetaan olleen hallussaan. Kun SKVR:n toimittajat ovat nuo lisäykset tehneet, heillä siis on tällöin ollut mallina erittäin vahvoin perustein sama runo, joka todennäköisesti
on ollut Gananderin hallussa. On myös sellaisia täydennyssäkeitä, jotka on
otettu myöhemmistä runomuistiinpanoista. Näissä tapauksissa runon aikalaistekstejä ei ole löytynyt, ja säkeiden hahmo on tietysti hypoteettisempi. Loppu-k:n kannalta voi kaikista täydennyssäkeistä todeta, että vaikka ne olisivatkin olleet Gananderilla, saattaa niiden kirjoitusasu poiketa huomattavastikin
siitä, miten ne Ganander on kirjoittanut. Täydennyssäkeiden loppu-k:n merkintä tai merkitsemättä jättäminen perustuu siis muiden säilyneiden kansanrunojen merkintätapaan.
Olen laskenut Gananderin säkeet SKVR XV:stä tyypeittäin (ks. kuvio 2).28 Olen
ottanut laskennassa erikseen huomioon runon 207, koska se on huomattavasti
pitempi (540 säettä) kuin muut SKVR XV:n runot ja täydennetty lähes kokonaan
muista runoista (407 säettä on täydennetty muilta). Tässä runossa ei ole yhtään
loppu-k:llista muotoa, ja Gananderin sanakirjasta löytyneitä säkeitä siinä on vain
133. Näin ollen runon 207 mukanaolo laskennassa vääristäisi kuvaa SKVR XV:n
sisällöstä. Seuraavissa luvuissa ei siis ole lainkaan mukana runoa 207, ellen siitä
erikseen mainitse.
SKVR XV:ssä on 5 368 runosäettä (jos runo 207 lasketaan mukaan, siinä on
5 908 säettä). 743 säettä on täydennetty SKVR XV:een muiden kansanrunojen
perusteella (sekä lisäksi 407 säettä runoon 207). Mythologia Fennicasta on poimittu SKVR XV:een 426 säettä. Olen löytänyt Mythologia Fennicasta noin 270
sellaista säettä, joita ei ole SKVR XV:ssä.29 Tässä laskennassa olen hyväksynyt
samoiksi säkeiksi vain todella samanlaiset säkeet, joissa ero on lähinnä äänneasussa. Esimerkiksi säkeet syrjin yhtehen syseä (Ganander 1984: 7) ja syrjin

27

Täydennyksiin ei kuitenkaan luultavasti kuulu aineistoa niistä Hormian (1961: 67) mainitsemista
1700-luvulla liikkuneista säkeistä, joita Ganander ei luultavasti ole tuntenut (ks. luku 1.2.1).
28
Vaikka sekä perussäkeet että vaihtoehtosäkeet ovat kummatkin Gananderin sanakirjan säkeitä,
pidän ne laskennassa erillään, jotta näen, onko niiden loppu-k:n merkinnässä eroa.
29
Tämä ei ole sama määrä kuin Mythologia Fennicasta SKVR XV:een poimimatta jätetyt säkeet, sillä
sanakirjassa ja MF:ssa on myös samoja (täsmälleen samoja tai samoiksi laskettavia) säkeitä, joita en
ole laskenut mukaan tähän lukuun. Tässä luvussa ovat vain ne säkeet, joiden vastineita ei ole SKVR
XV:ssä.
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yhteen yhistä (SKVR XV 340) olen laskenut eri säkeiksi, mutta säkeet Ellös
kylmäk kynsiäni (Ganander 1984: 19) ja Älä kylmä kynsiäni (SKVR XV 226)
samoiksi. Pääkriteerinä erottelussa olen käyttänyt predikaattia.30 Muuten rajanveto kävisi todella vaikeaksi. SKVR XV:ssä on siis noin 1 000 samaa säettä kuin
Mythologia Fennicassa. Tämä summa ei tarkoita samaa kuin Mythologia Fennicasta täydennetyt säkeet eli kaarisulkeiden sisällä olevat säkeet, koska samat säkeet saattavat esiintyä sekä sanakirjassa että Mythologia Fennicassa. Kaarisulkeiden sisällä SKVR XV:n runoissa ovat vain ne Mythologia Fennican säkeet, joita
ei ole sanakirjassa (SKVR XV: XXX).
SKVR XV:ssä on 461 toisista runotoisinnoista periytyvää Gananderin säettä.
Perussäkeitä on 3 738 (jos runo 207 lasketaan mukaan, on perussäkeitä 3 871).
Gananderin varmoja omia säkeitä ovat kaikki muut paitsi hakasulkeiden sisällä
olevat säkeet, jotka nekin siis todennäköisesti ovat olleet Gananderin hallussa.
Gananderin varmoja omia säkeitä on 4 625 (jos runo 207 lasketaan mukaan, on
Gananderin omia säkeitä 4 758), ja niistä sanakirjan säkeitä on 4 199 (runo 207
mukaan luettuna 4 332).
SKVR XV:n säemäärän (5 908 säettä, runo 207 mukaan luettuna) ero Hormian (1961: 67 - 68) arvioimaan säemäärään (4 490) selittyy SKVR XV:n toimittajien tekemillä täydennyksillä Gananderin oletettavasti tuntemista säkeistä sekä
toimittajien sanakirjasta löytämillä uusilla säkeillä, joita Hormia ei ole huomannut. Toisaalta taas SKVR XV:ssä ei välttämättä ole kaikkia Hormian vertailemia
säkeitä, vaikka lähes kaikki näyttäisivätkin olevan. SKVR XV:ssä on siis 268
(Gananderin omaa) säettä enemmän kuin mitä Hormia arvioi niitä säilyneen. Kun
ajatellaan Hormian arvioimaa säemäärää 8 956, jonka Ganander on todennäköisesti tuntenut, näyttää SKVR XV:n säemäärä 5 908 säettä realistiselta. Kun puhun
Gananderin kansanrunokokoelmasta, tarkoitan hänen säilynyttä kokoelmaansa,
joka on rekonstruoitu SKVR XV:een. Sen lisäksi Gananderilla oletetaan olleen
hallussaan kolmisentuhatta säettä, jotka ovat edelleen kadoksissa.

30

On myös säkeitä, joissa ei ole predikaattia, kuten kahen puolen kartanoani tai ite vanha
Väinämöinen. Näitä predikaatittomia säkeitä on aineistossani kuitenkin vain vähän.
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Gananderin perussäkeet G

[]
!! !!

G

()

Mythologia Fennicasta täydennetyt
säkeet ( )
Gananderin vaihtoehtosäkeet !! !!
Muista kansanrunoista täydennetyt
säkeet [ ]

Kuvio 2. Säetyyppien määrät SKVR XV:ssä.

SKVR XV:ssä esitellään nimenomaan Gananderin hallussa ollut kalevalaiseksi
kansanrunoudeksi nimitetty muinaisrunous. Gananderin sanakirjassa esiintyvä
oppitekoinen kalevalamittainen runous ja uusimittainen kansanlaulu31 on rajattu
työn ulkopuolelle. (SKVR XV: XXX.) Vaikka SKVR XV:ssä Gananderin runosäkeet on järjestetty runokokonaisuuksiksi muiden säilyneiden kansanrunojen
avulla, niin runosäkeet – ja siten myös loppu-k:t – on kuitenkin merkitty siihen
Gananderin sanakirjan ja Mythologian perusteella.32 Säkeet ovat siis Gananderin
omakätisesti kirjoittamia, mutta niiden hahmottaminen kokonaisuuksiksi on
SKVR XV:n toimittajien näkemys. Runojen konstruktioihin en ota kantaa, paitsi
silloin, kun minulla on siihen perusteita. Loppu-k:llisuuden kannalta sillä ei lopultakaan ole merkitystä, minkälaisiksi kokonaisuuksiksi tämä Gananderin kansanrunomateriaali järjestetään.33 Tämä sama Gananderin kansanrunotekstimateriaali
on voinut olla 1700-luvulla toisenlaisessakin hahmossa kuin siinä, mihin SKVR
XV:n toimittajat ovat päätyneet. Oleellista minun tutkimukseni kannalta on se,
että loppu-k:lliset ja loppu-k:ttomat muodot on merkitty juuri niin kuin ne Ganander on sanakirjansa käsikirjoitukseen tai Mythologia Fennicaan (sen käsikirjoitus
ei ole säilynyt, vaan tarkistukset voidaan ulottaa vain alkuperäisen painoksen
näköispainokseen) merkinnyt. Toiseksi SKVR XV:n toimittajien systemaattisen ja
huolellisen lähdetietojen ja viittausten merkitsemisen avulla jokainen säe on tar-

31

Uusimittaisella kansanlaululla tarkoitetaan muuta kuin vanhaa suomalaista runomittaa noudattavia
lauluja (Hautala 1954: 14).
32
Tässä kohtaa on huomioitava kuitenkin toimittajien lisäykset.
33
Ongelma tulee esille ainoastaan säkeiden paikannuksessa, ks. luku 3.3.

38

kasteltavissa kokonaisuuden lisäksi myös itsenäisenä, muista runosäkeistä irrallisena elementtinä.
Aineistoni taustalla olevien Gananderin sanakirjan ja Mythologia Fennican
selitysten uskottavuudesta lienee paikallaan muutama sana. Mythologia Fennicassa Ganander itse kertoo tutkimuksensa perustuvan suomalaisiin murre- ja perinnelähteisiin, ja hän ilmoittaa keränneensä ainekset Mythologia Fennicaan vanhoista
runoista. Gananderin ote uskomusperinteen selostamiseen on objektiivinen: hänelle esimerkiksi Näkki ei ole uskomusolento vaan fiktiivinen satuolento. Mythologia Fennicassa usein toistuva ilmauksen ”kerrotaan että” esiintyminen on lähdekriittisesti merkittävä seikka: se osoittaa, että Ganander pitää uskomustarinoita
perinteeseen ja historiaan kuuluvina – ei todellista oman aikansa elämää kuvaavina faktoina. (Pentikäinen 1995: 140.) Myös Häkkisen (1995: 175) mukaan olisi
epäoikeudenmukaista luulla, että Ganander itse uskoi Mytologiansa ja sanakirjansa kuvaavan kaikilta osin todellisuutta, ja hän korostaa Gananderilla olleen runsaasti tervettä järkeä, elämänkokemusta ja huumorintajua, mikä välittyy tämän
teoksista selvästi. Jouko Hautala (1954: 81) kutsuu Gananderia valistuksen mieheksi, joka mytologisia ilmiöitä esitellessään usein myös pyrki paljastamaan harhakäsityksiä ja saattamaan naurunalaiseksi naiiveja uskomuksia.
Kaisa Häkkinen on pohtinut Gananderin sanakirjan tieteellistä pätevyyttä.
Hän toteaa, että sanakirjassa käytetty lähdeaineisto oli sekä laadultaan että aihepiireiltään sangen kirjavaa: erityisesti etymologinen lähdemateriaali oli vaatimatonta ja suurelta osin laadullisesti epäilyttävää. Joissakin kohdin Gananderin analyysit osoittavat kriittisyyden heikkoutta, sillä sanakirjassa on mielikuvitukselliselta tuntuvia merkityksen selityksiä ja sana-asuja, joista ainakin osan Ganander
on kai päätellyt itse ilmeisesti virheellisesti kirjatuista runomuistiinpanoista vahvistamatta tulkintaansa muista lähteistä. Gananderin lähdeaineisto on hyvin laaja
ja monipuolinen, mikä ei sinänsä toki ole tutkimukselle vahingoksi. Vaikkei sanakirja tyydytäkään nykyiselle tutkimukselle asetettuja tieteellisiä vaatimuksia, ei se
silti oikeuta väheksymään Gananderin leksikografisia taitoja: 1700-lukuun suhteutettuna Gananderin työ on vertaansa vailla. (Häkkinen 1995: 170 - 172.)
Kansanrunoissa on hyvin erikoisia sanoja ja sanontoja, ja Gananderilta todellakin löytynee selitys lähes jokaisen merkityksestä. Näyttäisi, että Gananderin on
ollut ”pakko” löytää selitys joka sanalle, ja siksi hänen selostuksensa eivät välttämättä täysin vastaa sitä, mitä sanoilla todella on tarkoitettu. Vertaan epäilyttäviä
merkityksen selityksiä muihin vanhoihin sanakirjoihin (Schroderus 1941; Florinus 1976; Juslenius 1968; Wallin 1848; Renvall 1826; Lönnrot 1958), jotta saan
näkökulmaa Gananderin merkitysten todennäköisyyteen. Käytän näitä 1500 39

1800-luvulta peräisin olevia sanakirjoja systemaattisesti muutenkin tutkimuksessani. Ehkä tutkimukseni antaa tietoa myös siitä, onko oikeutettua vai liioiteltua,
ehkä peräti kohtuutonta, todeta Gananderin sanakirjasta Rapolan (1967: 165)
tavoin, että ”kaikkea sitä, mikä Porthanin näkökulmasta oli ollut vika: aineiston
tasapainottomuutta ja sattumanvaraisuutta sekä huikean mielikuvituksellisia etymologioita voidaan pitää jo viehättävänä”. − Kritiikistään huolimatta Rapola
(1967: 165) kuitenkin toteaa, että Gananderin sanakirjan käyttö tieteellisiin tarkoituksiin on monikymmenkertaistunut.
Gananderin sanakirjan ja Mythologia Fennican luotettavuutta tieteellisen tutkimuksen lähdeteoksina on siis syytä puntaroida. Niihin ei kannattane luottaa
sokeasti. Näin ei toki voi menetellä nykyaikaistenkaan teosten kohdalla lähellekään aina – kuten Häkkinen (1995: 174 - 175) toteaa, vielä jopa satoja vuosia
Gananderin kuoleman jälkeenkin on julkaistu tieteellisinä tutkimuksina mielikuvituksellisilta tuntuvia päätelmiä. Gananderin teosten tieteelliset puutteet on huomioitava tutkimusta tehtäessä, mutta tutustuttuani teoksiin kutakuinkin perusteellisesti olen silti sitä mieltä, että niillä on arvoa paitsi tutkimuskohteena myös lähdeteoksina. Tutkijan on oltava kriittinen ja tarkka. Hän ei saa langeta samaan,
johon Ganander vielä lankesi 1700-luvulla, – nimittäin vahvojen tulkintojen tekemiseen yhden esimerkin perusteella. Tutkimusotteeni kannalta oleellista on se,
mitä Ganander itse on ajatellut kirjaamiensa runosäkeiden merkitsevän ja miksi
muodoiksi hän on hahmottanut (jos yleensä on hahmottanut) ne sanat, joiden
loppuun hän on merkinnyt loppu-k:n. Siksi on tärkeää tulkita aineistoni runosäkeitä Gananderin Mythologian ja sanakirjan antaman tiedon valossa – ne
ovat nykytutkijalle ainoa mahdollinen tie Gananderin kielelliseen tajuun ja ajatusmaailmaan.
Varsinaisen tutkimusaineistoni lisäksi olen käyttänyt vertailu- ja kontrolliaineistona Kotuksen sähköisen korpuksen vanhan kirjasuomen ja 1800-luvun kirjasuomen aineistoja (ks. luku 2.9. ja liite 1). Vertailuaineiston avulla saan näkökulman Gananderin loppu-k:n merkintään suhteessa muiden saman ajan kirjoittajien merkintätapaan.
1.5

Tutkimuksen teoreettinen ja metodinen tausta

Tässä luvussa luon ensin lyhyen katsauksen fennistiseen filologiaan siitä näkökulmasta, josta se taustoittaa oma tutkimustani. Sen jälkeen esittelen tutkimusmenetelmäni, joka pohjaa tähän fennistisen filologian perintöön.
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1.5.1 Fennistisen filologian perintö
Filologiasta ja sen sisällöstä on vallinnut eri aikakausina erilaisia käsityksiä. Filologiaa on muun muassa pidetty synonyymina termille historiallinen lingvistiikka
ja termille kielitiede. (Ks. Anttila 1975: 145; Rissanen 1980: 103; Aitchison 1990:
11 - 12; Mańczak 1990: 261, 270; Posner 1990: 337 - 338, 349; Karlsson 2001:
34 - 35; Saarikivi 2001: 267 - 268.) Tässä tutkimuksessa tarkoitan filologialla
tutkimusta, joka ensinnäkin kohdistuu vanhoihin teksteihin tai muuten selvästi
vanhaan kieleen. Toinen yhtä keskeinen periaate on se, että tekstiä tulkitaan suhteessa kirjoittamisen aikaiseen kulttuuriin. Tärkeää on myös se, että filologinen
analyysi pyrkii editoimaan tekstin nykylukijalle ymmärrettäväksi. (Ks. Saussure
1916: 13 - 14; Erkki Itkonen 1966a: 215; Rissanen 1980: 103; Laukama 1999:
luku 3.)
Vanhoista suomenkielisistä teksteistä on tehty runsaasti äännehistoriallisia
tutkimuksia, mutta ne eivät juurikaan sisällä tekstinaikaiseen kulttuuritaustaan
pohjautuvaa filologista analyysia.34 Tämä käy ilmi esim. Rapolan (1965: 17 - 23)
selvityksestä vanhan kirjasuomen tutkimuksista. Ulkuniemen (1975) teos Ljungo
Tuomaanpojan lainsuomennokset sisältää kuvauksen käsikirjoituksesta, julkaisuperiaatteet ja joitakin selityksiä tekstistä sekä epävarmojen lukutapojen luettelon,
mutta varsinaista kielitieteellistä analyysia siinäkään ei ole. Lisäksi valikoima
Agricolan tekstejä on muutettu nykysuomeksi teoksessa Opi nyt vanha ja nuori
(Harviainen ym. 1990). Motiivina muotorakenteen, oikeinkirjoituksen, sanaston
ja virkerakenteen muokkaukselle on ollut se, että Agricolan tekstit tavoittaisivat
nykylukijan, mikä on yksi filologisen edition perusteista yleensäkin. (Ks. Harviainen ym. 1990.)
Häkkinen on toimittanut kriittisen edition Mikael Agricolan Abckiriasta.
Abckirian kieltä käsittelevässä artikkelissa esitellään muun muassa kirjainmerkit
ja oikeinkirjoitus, äänteiden kestoa, nykykielessä tuntemattomat spiranttiäänteet,
nykykielestä poikkeavat muodot, sanastolliset erityispiirteet ja lauseopin piirteitä.
Tieteellisessä editiossa annetaan Abckirian alkuperäistekstit sekä samat tekstit
nykykirjaimilla kirjoitettuna. (Agricola 2007a.) Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
(SKS) on julkaissut Agricolan laatimasta Suomen pitäjien kymmenysluettelosta
vuosilta 1541 - 1542 näköispainoksen Turun tuomiokirkon ja papiston tulot 1541
- 1642, joka sisältää myös suomennoksen ja tekstikriittisen tulkinnan (Agricola
34

Esimerkkinä tällaisista tutkimuksista voidaan mainita Airilan Äännehistoriallinen tutkimus Herra
Martin maalainsuomennoksen kielestä (1914) ja Rapolan Äännehistoriallinen tutkimus Abraham
Kollaniuksen lainsuomennosten kielestä (1925).
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2007b). Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksella, Helsingin
yliopiston kirkkohistorian laitoksella ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksella
on myös yhteishanke Mikael Agricolan teosten tieteellinen editio ja morfosyntaktinen tietokanta. Tämän hankkeen tavoitteena on muokata Agricolan kirjallinen
tuotanto sellaiseen digitaaliseen muotoon, että sen pohjalta on mahdollista tuottaa
sekä normaali, kommentein ja selityksin varustettu tieteellinen editio että monitieteistä Agricola-tutkimusta palvelevia erikoiseditioita, osatietokantoja ja hakuja
sähköisessä muodossa. (Ks. Agricola-tietokanta.)
Myös tekstivertailuja vanhoista teksteistä on tehty. Lauerma (1995) on vertaillut Jakob Johan Malmbergin Kristityn vaelluksen suomennosten kieliasuja
toisiinsa. Agricolan tekstejä ja niiden lähteitä ovat tarkastelleet ja vertailleet esimerkiksi Itkonen-Kaila (1997) ja Heininen (1992, 1993, 1994). Sulkala (1995:
208 - 213) on vertaillut raamatun- ja virsikäännöksiä. Lehtinen (2002, 2003) on
tutkinut muun muassa karitiiviadjektiivien ominaisuudennimijohdoksia ja refleksiivitaivusta Agricolan kielessä. Vanhaa kirjasuomea käsittelevissä tutkimuksissa
on runsaasti yksittäisistä sanoista tehtyjä filologisia analyyseja. Esimerkiksi Rapola (1926: 165 - 168) on tulkinnut Agricolan sanan Curckomeffo merkitystä ja
lukutapaa keskiaikaisen teologian ja kulttuurin avulla. Niin ikään Rapolalta
(1959: 275 - 283) on esimerkiksi laaja analyysi sanasta aju (merkityksessä ‘aivot’
ja ‘ymmärrys’) vanhan kirjasuomen näkökulmasta. Silva Kiuru on monissa artikkeleissaan käyttänyt tekstikriittistä analyysia, kuten esimerkiksi tarkastellessaan
vanhan kirjasuomen sillen-sanaa (2003: 82 - 108) ja Agricolan orientappurat(1997: 396 - 411) sekä tac(h)ton ja tadhon-muotoja (1988: 211 - 229).
Esko Koivusalo (1993: 13 - 18) on tehnyt tekstin kulttuuripohjaista tulkintaa
Agricolan jumalainluetteloa käsittelevässä laajassa artikkelissaan pohtiessaan
muutamien epäselviksi jääneiden ja kovasti kiisteltyjen sanojen ja ilmaisujen
merkitystä (esim. sanojen rauni ja naini). Agricolan jumalainluetteloa ovat tulkinneet muutkin. Sen lähteitä on yritetty selvittää, ja eri versioiden alkuperäisyyttä toisiinsa nähden on pyritty perustelemaan vertaamalla tekstien kieliasua ja
analysoimalla niitä suhteessa kulttuuritaustaan. (Ks. esim. Holmberg-Harva 1930;
Setälä 1930: 316 - 329; Wiklund 1930: 299 - 316; Harva 1948: 3 - 7). Harviaisen
ym. (1990) tulkintoja Agricolan teksteistä on oikonut Ikola (1991: 164 - 166).
Heikki Ojansuu (1917) käsittelee Piispa Henrikin surmavirttä filologisen tradition mukaisesti. Ojansuu on pyrkinyt selvittämään surmarunon eri muistiinpanojen kotiseutua ja ikää runositaattien murrepiirteiden avulla, ja lisäksi hän
analysoi sekä kantamuistiinpanon että lisien kieliasua, muistiinpanon tekijää ja
runon kokoonpanoa sekä aineksia. Ojansuu pohtii runon suhdetta historiallisiin
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tositapahtumiin ja käsittelee myös runon nimistöä. Runon kokoonpanoa, eli mitkä
säkeet ovat mistäkin toisinnosta peräisin, Ojansuu selvittelee ortografisten ja kielellisten piirteiden perusteella. Ainesten tarkastelu, eli runon aiheen selittäminen,
lähestyy filologista kulttuurisidonnaista tulkintaa: siinä Ojansuu suhteuttaa tekstin
aikaansa ja tulkitsee runoa sen perusteella, mitä tiedetään keskiaikaisesta elämänmenosta.
Surmavirren kieliasua tarkastellessaan Ojansuu paneutuu tulkitsemaan tekstiä
muotorakenteen pohjalta. Hän on verrannut runon muotoja muiden vanhan kirjasuomen tekstien piirteisiin ja etsinyt vastaavia esimerkkejä myös sanakirjoista.
Ojansuu (1916) on tehnyt vastaavanlaista analyysia myös Elinan surmarunosta,
josta hän tarkastelee muun muassa runomittaa, ortografiaa ja kielivirheitä. Mielenkiintoisia osioita ovat Ojansuun (1916: 57 - 60) tutkimuksessa kirjoittajan
arvuuttelu kielen piirteiden perusteella sekä luvut ”kielellisiä omituisuuksia”,
joissa hän pyrkii selittämään erikoisia muotoja murrepiirteiden avulla. Mikko
Korhonen (1986: 176) toteaa Heikki Ojansuun yhdistäneen kansanrunotutkimuksissaan folkloren ja murretutkimuksen käyttämällä taitavasti dialektologiaa apuna
filologisessa analyysissaan.
1.5.2 Tutkimusmenetelmä
Käsitystäni filologisesta tutkimuksesta vastaa hyvin Erkki Itkosen (1966b: 22)
määritelmä: filologia tutkii tekstejä sekä asiasisällyksen että kielen kannalta. Siinä
on tutkimukseni ydin ja lyhyesti sanottuna juuri se, mitä itse väitöskirjatutkimuksessani teen. Esimerkkinä tästä voisi olla aineistoni säkeen Herran puoskari
puhitek analyysi, jossa etenen seuraavalla tavalla:
1.

2.
3.
4.
5.

Muotoa puhitek täytyy tulkita ensinnäkin runokontekstin ja tekstin asiasisällön näkökulmasta, jotta muodon ja koko runosäkeen merkitys avautuu täysin
selvästi.
Mitä puhitek on tarkoittanut siinä kulttuurissa, jossa teksti on syntynyt? Miten
se on tulkittava? Mitä koko säe tarkoittaa?
Miten Ganander on kyseistä muotoa tulkinnut?
Löytyykö muita esiintymiä (murteet, lähisukukielet, muut kansanrunot ja
vanhan kirjasuomen arkistot)?
Merkityksen selvittämisen jälkeen analysoin muodon puhitek muotorakennetta.
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6.

Otan huomioon sen mahdollisuuden, että kysymyksessä on esimerkiksi kirjoitusvirhe tai Gananderin virheellinen yleistys.

Jotta filologi voisi ymmärtää inhimillisesti tutkimustekstiänsä, on hänen pyrittävä
sen kanssa samalle aaltopituudelle (Oksala 1980: 78). Tutkimuskohteenani on
tietty kielellinen yksityiskohta vanhoissa teksteissä, ja filologisen tarkasteluni
perusteella selvitän ne kielelliset, kielenulkoiset ja kulttuuriset ehdot, joiden perusteella kyseinen kielellinen piirre voi esiintyä. Filologinen analyysi sopii erityisen hyvin kansanrunotutkimukseen, sillä vanhoja kansanrunoja ei nykykielen
käyttäjä välttämättä ymmärrä, ja toisaalta runotekstien aikaisen kulttuurin sivuuttava tutkimus ei tee oikeutta suomalaisten kansanrunojen kielen monipuoliselle
tulkinnalle. Kuten Gananderkin Mythologia Fennicansa (1984: Företal) esipuheessa korostaa, suomalaista vanhaa runoutta ei voi ymmärtää tuntematta suomalaista mytologiaa. Tekstinaikaiseen kulttuuriin perehtyminen avaa väylän kielellisten muotojen tulkintaan ja analyysiin. Kiinnostukseni kohdistuu siis kielen
rakenteeseen, ja sen selvittämisessä käytän apuna tietoja runojen kielenulkoisen
maailman kulttuurista.
Tekstikritiikki, joka on edelleen keskeinen menetelmä filologisessa tieteenharjoittamisessa, syntyi jo hellenistisellä aikakaudella, kun oppineet humanistit
pyrkivät vanhoja tekstejä toisiinsa vertaamalla selvittämään niiden alkuperää ja
historiaa sekä suhdetta toisiinsa. Tekstikritiikissä tutkittavaa tekstiä tarkastellaan
sekä omassa kontekstissaan, että myös suhteessa toisiin teksteihin. (Kuusi 1980:
10; Oksala 1980: 77; Keskinen 2003: 91, 100 - 101.) Tekstikriittinen analyysi
konkretisoituu tutkimuksessani siinä, kun vertaan Gananderin runotekstejä muihin kansanrunoteksteihin ja selvittelen niiden suhteita sekä tekstien alkuperää ja
historiaa. Tulkitsen runotekstien äänne- ja muotorakennetta kontekstin avulla ja
tekstin kulttuurihistorialliselta pohjalta. Pyrin kirjoittamaan loppu-k:llisen muodon auki ja selostamaan, mitä kaikkea muotoon voi sisältyä ja mitä se on omana
aikanaan tarkoittanut. Kuten Agricolan tekstejä tutkivan hankkeen www-sivuilla
todetaan, nykykielelle vieraiden muotojen oikean lukutavan määrittäminen edellyttää sekä kielihistoriallista taustatietoa että sisällön tuntemusta.35 Tekstikriittisessä tulkinnassa käytettiin jo sen alkuajoista lähtien systemaattisesti apuna myös
vanhoja kielioppeja ja sanastoja (Suarez 1968: 260) – aivan kuten omassa tutkimuksessanikin teen.

35

Projektin ajantasaiset www-sivut tulevat vuoden 2009 aikana osoitteeseen ”http://olaui.suo.utu.fi/
~lauseopin_arkisto/Agricola-projekti” (sähköpostitieto Nobufumi Inaba 17.2.2009).
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Gananderinkin voidaan sanoa tehneen filologista tutkimusta, sillä Mythologia
Fennicassa Gananderin tarkoitus oli selvittää kansanrunojen maailmankuvaa, jotta
runoja olisi helpompi ymmärtää (ks. Hautala 1954: 79 - 82; Pentikäinen 1995:
151 - 152). Ganander siis käsitteli kansanrunoja filologisella otteella. SKVR
XV:ssä on tehty Gananderin runoista folkloristista analyysia. Käytän hyväkseni
niitä tietoja, jotka on annettu runojen kommenttiosuuksissa, ja pyrin myös itse
löytämään folkloristisesta kirjallisuudesta apua runojen maailman selvittämiseen.
Tässä käytän apuna myös Gananderin sanakirjan antamia selityksiä ja Mythologia
Fennicaa, jossa suomalaista muinaisuskoa on selitetty laajasti. – Näin myös Ganander itse on oppaani matkalla kansanrunojen maailmaan.36
Tutkin runokieltä sellaisena kuin se on muistiin merkitty ja kirjoitettu. Näkökulma tutkimuksessani on nimenomaan runokielessä, ja kielihistorian tutkimustulokset antavat apua runokielen selittämiseen ja tulkintaan. Käytännön tutkimusperiaatteista huomautan vielä seuraavaa:
1.
2.

3.

Käyn läpi kaikki Gananderin runot ja poimin niistä kaikki loppu-k:lliset tapaukset ja luokittelen ne muotoryhmittäin.
Vaikka jotkin loppu-k:t on merkitty SKVR XV:ssä sulkeisiin (esim. runossa
253 hyy(vy)ttele(k)), otan ne mukaan käsittelyyn, sillä niissä mahdollisesti on
kuitenkin ollut loppu-k (sanakirjassa esiintyy siis sekä loppu-k:llinen että
-k:ton asu kyseisestä muodosta). Tarkistan lisäksi, että kaikki SKVR XV:een
merkityt loppu-k:t löytyvät samoista tapauksista myös Gananderin sanakirjan
ja/tai Mythologia Fennican näköispainoksista. Näin varmistan sen, että ne on
kopioitu oikein SKVR XV:een.
Loppu-k:llisen muodon kontekstia (sisällöllistä, merkityksellistä ja rakenteellista) runosäkeessä analysoin ja selitän niin pitkälle kuin sillä on merkitystä
itse loppu-k:llisen muodon tulkinnassa ja sen muotoryhmän varmistamisessa
sekä merkityksen ymmärtämisessä. Usein kontekstin tulkinta on oleellista jo
sen vuoksi, että pystyn esimerkiksi imperatiiveissa varmistamaan sen avulla
muotoryhmän ja samalla sulkemaan pois sen mahdollisuuden, että esimerkiksi muoto kestyk säkeessä kestyk näihin kenkihini olisi esimerkiksi kysyvän

36

Ensimmäinen yliopiston suomen kielen lehtori Carl Niclas Keckmankin (1793 - 1838) piti 1800luvulla kansanrunojen oikeaa tulkintaa niin tärkeänä, että kääntyi usein Lönnrotin puoleen valmistellessaan luentojansa suomalaisesta kansanrunoudesta. Keckman lähetti ystävälleen Lönnrotille pitkiäkin sanalistoja runojen ilmauksista, joita ei kyennyt itse tulkitsemaan. Lönnrot vastasi avunpyyntöihin
auliisti, ja miesten kirjeenvaihdon seurauksena syntyivät yli seitsemänsadan sanan selityslistat. (Irmeli
Pääkkönen 1994: 83 - 86.)
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4.

5.

6.

7.

8.

46

kO-liitepartikkelin sisältävä muoto kestykö, josta vain loppu-ö olisi jäänyt
merkitsemättä tai esim. runomitan vuoksi laulamatta.
Selitän myös sellaisten arkaististen, runokielisten ja murteellisten sanojen ja
ilmausten merkitykset, joita keskiverron nykylukijan tai tulevaisuuden lukijan ei voi olettaa suoraan ymmärtävän, kuten esimerkiksi kävyn kanta
kelkuttook, muihuttelek tai angen. En kuitenkaan yleensä selitä sellaisia sanoja ja ilmauksia, jotka on otettu esille Nykysuomen sanakirjassa (NS), vaikka
ne kenties olisivatkin monille nykylukijoille jo vieraita, kuten esimerkiksi
talvias, väleen tai saverikko. Joissakin tapauksissa, kun voidaan olettaa sanan
olevan useimmille nykylukijoille jo todella vieras tai kun katson sen oleelliseksi tutkimusongelmieni kannalta, selitän myös NS:sta löytyviä sanoja, kuten esim. verbiä kostun. Kuitenkin silloin yleensä katson riittäväksi tulkita
merkitystä vain Gananderin sanakirjan mukaan. Esitän Gananderin sanakirjasta sen kohdan, jossa Ganander selittää loppu-k:llista muotoa ja sen kontekstia taustaksi omalle analyysilleni.
Aineistoni -k:llisten tapausten muotorakenteen käsittelyn laajuus ja tapa muotoutuu kunkin muotoryhmän omien vaatimusten perusteella – esim. y. 2. persoonan imperatiiveissa kaikissa on sama tunnus -k, joten sitä ei ole syytä käsitellä samalla tavalla eriteltynä kuin esim. optatiivien tai refleksiivien ryhmiä, joissa tunnuksia ja tyyppejä on useita.
Kvantitatiivisessa analyysissa poimin ja lasken vertailun vuoksi myös loppuk:ttomat tapaukset aineistostani, eli kaikki sellaiset tapaukset, joissa voisi olla
loppu-k, mutta ei ole. Käyn siis läpi kaikki ne muotoryhmät runoista, joista
Gananderin runoissa SKVR XV:ssä on loppu-k:ta. Tämän laskennan ulkopuolelle jätän ne muotoryhmät, joista Gananderilla on vähemmän kuin kolme
loppu-k:llista esimerkkiä, eli partisiipin perfekti, imperatiivin y. 3. persoona
ja y. 2. persoonan possessiivisuffiksit.
Vertaan Gananderin runosäkeiden loppu-k:iden merkintää Osmo Hormian
(1961) väitöskirjassaan selvittämiin Gananderin lähdeteksteihin: onko vastaavissa säkeissä -k samassa paikassa kuin Gananderilla vai ei. Näin selvitän,
onko Ganander kopioinut k:t lähdeteksteistä vai muuttanut niiden merkintää.
Selvitän paikallisuuden vaikutusta Gananderin loppu-k:n merkinnässä. Tässä
käytän SKVR XV:n paikkakuntahakemistoa (SKVR XV 1997: 661 - 665), jossa on annettu mahdolliset Gananderin runojen saantipaikkakunnat. Tässä ongelmana tosin on se, että tiettyjä säkeitä ei välttämättä ole pystytty osoittamaan tietyltä alueelta tulleiksi, vaan usein saantipaikkakunta on annettu koko
runolle, vaikka runo olisi kompiloitu hyvinkin erilaisista aineksista. Yleisku-

va paikallisuuden vaikutuksesta näihin Gananderin loppu-k:ihin varmasti kuitenkin hahmottuu tällä tavalla. Samalla näen, tukevatko tutkimustulokseni
SKVR XV:ssä esitettyjä paikallistuksia.
Filologisessa analyysissani en käsittele muiden kansanrunojen perusteella täydennettyjä säkeitä, eli SKVR XV:ssä hakasulkeisiin merkittyjä säkeitä, sillä niiden
loppu-k:n merkintä ei välttämättä vastaa lainkaan Gananderin vastaavissa oletetuissa teksteissä ollutta merkintää. Otan nämä täydennetyt säkeet ([ ]) kuitenkin
mukaan kvantitatiiviseen analyysiin, jotta pystyn vertaamaan, onko täydennettyjen säkeiden loppu-k:llisuudessa eroa suhteessa Gananderin omien säkeiden loppu-k:n merkintään. Täydennetyt säkeet, joissa esiintyy loppu-k:ta, esitän liitteessä
9 (ks. myös liite 2).
Kansanrunojen erityisluonne, runokieli sekä kansanrunojen keräämiseen ja
tallentamiseen liittyvät seikat asettavat omat haasteensa tutkimusmenetelmille.
Runokieltä aineistonaan käyttäneet tutkijat tuovat esille varauksellisuuden runojen todistusvoimaan murretutkimuksissa: Kerääjistön epätasaisuus, osan huono
suomen taito ja ortografian vakiintumattomuus vielä 1800-luvulla ovat saattaneet
johtaa kielellisesti epäluotettaviin merkintöihin. Myös runojen liikkuvuus ja runonlaulajien omat murretaustat ovat voineet vaikuttaa runojen murrepiirteisiin.
Runomuistiinpanojen luotettavuutta heikentää se, että kirjaajat ovat joutuneet
käyttämään pikakirjoitusta ja hyvinkin viitteellisiä merkintätapoja. Lisäksi he ovat
voineet alkuaankin jo kuulla muodon väärin, ja puhtaaksikirjoitusvaiheessa näitä
virheitä on voinut tulla vielä lisää. Tällaisen tahattoman muokkauksen lisäksi
runomuistiinpanoja on voitu muuttaa tarkoituksellakin. Joskus siihen on jopa
kehotettu. (Krohn 1918: 29 - 32; Lauerma 2004: 7 - 8.) Samalla tutkijat kuitenkin
korostavat, että runot ovat saattaneet säilöä sellaista ainesta, joka muualta murteesta on jo kadonnut. Lauerma myös huomauttaa, että kalevalamittaisista runoista on olemassa kielellisesti suhteellisen luotettavaakin aineistoa. (Erkki Itkonen
1936: 62 - 63, 65; Paunonen 1974: 187, 202; Lehtinen 1979: 187; Palander 1987:
28; Forsberg 1998: 111; Lauerma 2004: 7 - 9.)
Mielikäinen toteaa, että kansanrunot ovat säilyttäneet vanhoja, murteista jo
kadonneita kielenpiirteitä. Yhtenä tällaisena arkaismina hän pitää sananloppuisia
konsonantteja, jotka kuvastavat vanhempaa kantaa kuin murre. (Mielikäinen
1985: 73.) Vanhastaan suomalaisessa loitsututkimuksessa perusajatuksena onkin
pidetty loitsujen muuttumattomuutta: maagisessa käytössä loitsuja tuskin on muuteltu, sillä taikojen ja loitsujen uskottiin toimivan vain, jos ne lausuttiin aina täydellisinä ja sanatarkasti. Uudemman tutkimuksen mukaan suomalaiset loitsut ovat
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kuitenkin saattaneet varioida varsinkin alueellisesti huomattavastikin, ja tietäjät
ovat usein vielä muokanneet niitä kulloisenkin tilanteen mukaan. (Hautala 1960b:
21; Siikala 1999: 66 - 68, 97.) Uudelleenrunoilua on voinut aiheuttaa jo pelkästään sekin, että suullisen perinteen välittyminen on ollut muistitiedon varassa.
Suomalaisten runojen mieleen palauttamista on tosin helpottanut kalevalamitta
(Siikala 1999: 66).
Kerääjille lausuttaessa loitsuja on usein muuteltu tahallisesti. Jos loitsun antoi
jollekin toiselle täydellisenä, sen samalla menetti itseltään: taikavoiman uskottiin
siirtyvän sille, joka loitsun kuuli. Loitsujen tehon pelättiin myös katoavan, jos
niitä käytetään tarpeettomasti. Lisäksi loitsijat saattoivat epäillä kerääjien ilmiantavan heidät viranomaisille noituuden harjoittamisesta. Loitsut esitettiinkin kerääjille siksi mielellään vajavaisina; ainakin vaarallisimmat kohdat pyrittiin jättämään pois. (Porthan 1983: 91; Hautala 1960b: 21 - 22; Siikala 1999: 68 - 69.) On
vaikea arvioida, kuinka paljon tämä olisi voinut vaikuttaa loppu-k:n esiintymiseen, paitsi siten, että jos esimerkiksi loitsuissa usein esiintyviä imperatiiveja on
muutettu muiksi muodoiksi tai jätetty niitä sisältävät säkeet pois, -k:t ovat silloin
vähentyneet.
Edelleen on huomattava, että muistiinpanovaiheessa runonlaulajia on usein
pyydetty sanelemaan runot, jolloin runojen kieliasu on saattanut lähestyä puhuttuja murteita. Runopuhunnassa mittakaan ei välttämättä ole säilynyt (esim. loppuheiton vuoksi), vaikka se lauletussa versiossa olisikin ollut virheetön. Esimerkiksi
1800-luvulla A. A. Borenius pyysi esittäjiä ensin lausumaan ja sitten laulamaan
saman runon. Hän huomasi, että lausutuissa runoissa käytettiin puhekieltä, kun
taas lauletuissa runoissa kieli oli sidoksissa esityksen rytmiin. Laulettuina samat
runoversiot usein säilyttivät puhekielestä jo kadonneita piirteitä. (Erkki Itkonen
1936: 63; Lauerma 2001: 44 - 45, 2004: 8 - 9.)
Sanelun perusteella kirjattujen runojen kieliasua ei siis voida välttämättä selittää runomitan vaatimuksilla. 1700-luvun runokeräyksistä ei ole varmaa tietoa,
onko runot pantu muistiin sanelusta vai laulusta. Loppu-k:lla ei tosin olekaan
merkitystä runokielen elementtinä, sillä se vain sulkee tavun, joka muutenkin olisi
umpinainen loppukahdennuksen vuoksi. Sen esiintymisellä ei ole vaikutusta
myöskään tavujen määrään, kuten esimerkiksi vokaalienvälisellä h:lla on. Runomitta ei siis vaadi loppu-k:n säilyttämistä. Laulettuna ei ole väliä, onko säe tulek
työsi tuntemahan vai tule työsi tuntemahan, mutta ero säkeiden tulek työsi
tuntemahan ja tulek työsi tuntemaan välillä on merkityksellinen. Verratessaan
laulettujen ja lausuttujen versioiden pohjalta tekemiään muistiinpanoja Borenius
havaitsi kielellisten eroavaisuuksien rajoittuvan tiettyihin piirteisiin. Tällaisia
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olivat esimerkiksi supistumaverbien imperfektimuodot, jotka lausunnassa olivat
lyhyemmät kuin laulannassa (lykkäi, tempai - lykkäsi, tempasi), ja aktiivin indikatiivin preesensin y. 3. persoonan pääte, joka lausutuissa runoesityksissä kuului ou, -öy ja lauletuissa -vi (vastoau - vastoavi). Loppu-k:ta ei näiden piirteiden joukossa mainita. (Erkki Itkonen 1936: 63 - 65.)
Loppu-k:n merkintään on saattanut vaikuttaa myös kerääjän murretausta. Sellainen kirjaaja, jonka omaan murteeseen loppu-k kuuluu, havainnee runonlaulajan
kielestä piirteen ja todennäköisesti myös merkitsee sen näkyviin. Jos runoa on
kirjannut sellainen, joka ei loppu-k:ta käytä tai ei itse sitä tunne tai tiedä, saattaa
jättää sen kirjaamatta ja olla jopa huomaamatta koko äännettä. Gananderin runojen kieltä tarkasteltaessa on myös muistettava, että ne on kirjattu vanhan kirjasuomen aikaan, jolloin ortografia vielä horjui. Kansanruno on aina sidoksissa
myös kulloiseenkin esittäjäänsä. Gananderinkin aineistossa on siis näkyvissä
myös 1700-luvun laulajien ja tietäjien maailmankuva, kokemus ja kieli. Kuusi
(1980: 11) huomauttaa, etteivät runonlaulajatkaan aina ole ymmärtäneet esipolvilta perimiään runosäkeitä oikein: esimerkiksi Sääksmäen Ritvalassa muuttui säe
tulennasta tunnen purren muotoon tunnennasta tunnen purresta alueelle oudon
sanan pursi vuoksi. Pyrinkin tutkimuksessani selvittämään myös sitä, onko runokieli sekavaa. Kannattaako sitä sittenkin tutkia?
Etsiessäni aineistoni muodoille vertailutekstejä tai -tapauksia turvaudun usein
SKVR:n sähköiseen korpukseen37 sekä Kotuksen vanhan kirjasuomen ja 1800luvun materiaaleihin. Sähköisissä aineistoissa on se suunnaton etu, että niiden
avulla on mahdollista käydä läpi kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisella vaivalla
valtavan suuri määrä aineistoa. Valitettavasti niissä on menetelmän luotettavuuden kannalta kuitenkin se ongelma, että kaikkia variantteja ei välttämättä löydä,
koska ortografia vaihtelee niin paljon. Olen ottanut tämän huomioon niin hyvin
kuin se vain on mahdollista. Olen käyttänyt apunani teosta Kirjasuomen kehitys
(Lehikoinen – Kiuru 2006) varmistaakseni, että olen ottanut huomioon kaikki
mahdolliset ortografiset asut. Annan seuraavaksi esimerkin, joka valaisee hakumenetelmääni sähköisistä korpuksista.

37

Olen tarkistanut kaikki luvuissa 3.1.1 - 3.1.8.1 siteeraamani SKVR:n sähköisen korpuksen säkeet
SKVR:n julkaistuista teoksista ja havainnut, että sähköisen korpuksen tekstit noudattavat varsin tarkasti painetun tekstin asua. Sähköisestä korpuksesta löytyi vain muutamia vähäisiä virheitä: jokunen
pitkä äänne on korpuksessa merkitty lyhyeksi, kerran myös lyhyt pitkäksi, ja muutamia isoja alkukirjaimia ja pilkkuja puuttuu sähköisestä korpuksesta. Olen korjannut runoviitteet vastaamaan julkaistujen teosten asua.
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Kun haluan esimerkiksi etsiä, esiintyykö SKVR:n sähköisessä korpuksessa
ylön lijjan yhtymätäk-tyyppisiä säkeitä38 tai esiintyykö yhtymätäk-tyyppistä muotoa samantyyppisissä teksteissä kuin Gananderin runo 269 (jossa siis esiintyy säe
ylön lijjan yhtymätäk) on, etsin seuraavalla tavoilla:
–

ensin etsin yhtymätä*39
Runoista, joissa yhtymätä* esiintyy, ei kuitenkaan löydy etsimääni.

–

sitten etsin yhtymät*
Edelleenkään etsimääni säettä tai ilmaisua ei löydy.

–

sitten etsin yhtym*
Edelleenkään etsimääni ei löydy.

–

sitten etsin yhty*
Osumia (eli runoja, joissa esiintyy yhty-alkuinen sana) tulee 158, jolloin etsiminen kaikista näistä runoista on liian laaja urakka mahdolliseen hyötyyn
nähden. Rajaan siksi hieman hakusanaa:

–

seuraavaksi etsin ylö* yhty*
Runoista, joissa esiintyy sekä ylö-alkuinen että yhty-alkuinen sana, ei löydy
etsimääni säettä tai ilmaisua.

–

seuraavaksi etsin ylen yhty*
Nyt löytyy säe Ylen lii’an yhtymättä, mutta ei siinä kontekstissa, jossa sitä
haen.

–

seuraavaksi etsin ylön liia* yh*
Ei tule yhtään osumaa, eli korpuksessa ei ole yhtään runoa, jossa nämä kaikki
esiintyisivät.

38

Tarkoitan ilmaisulla ”samantyyppinen säe” kielellisesti samantyyppisiä säkeitä, jotka eivät poikkea
toisistaan suuresti äänneasultaan. On tapauksittain ratkaistava, milloin säkeet ovat kielellisesti riittävän samantyyppisiä. En siis viittaa tässä folkloristiikan termiin toisinto. Toisinnoiksi lasken saman
runon eri muistiinpanot. Toisinnot ovat sisällöltään samantyyppisiä mutta voivat poiketa yksityiskohdiltaan ja kieliasultaan huomattavastikin toisistaan. (Ks. esim. Haavio 1955: 121 - 129; PT 1984: 47.)
39
* on katkaisumerkki. Loppukatkaisu tarkoittaa, että haetaan kaikki ne sanat, joiden alkuosa täsmää
annetun hakutermin kanssa.
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–

seuraavaksi etsin ylen liia* yh*
Nyt löytyy säe Ylen lii’an yhtymättä, mutta ei siinä kontekstissa, jossa sitä
haen.

–

seuraavaksi etsin maan yhty*
Runoista, joissa esiintyy sekä ylö-alkuinen että yhty-alkuinen sana, ei löydy
etsimääni säettä tai ilmaisua.

–

seuraavaksi etsin maan yhy*
Runoista, joissa esiintyy sekä ylö-alkuinen että yhty-alkuinen sana, ei löydy
etsimääni säettä tai ilmaisua.

–

seuraavaksi etsin moan yhty*
Runoista, joissa esiintyy sekä ylö-alkuinen että yhty-alkuinen sana, ei löydy
etsimääni säettä tai ilmaisua.

–

seuraavaksi etsin moan yhy*
Runoista, joissa esiintyy sekä ylö-alkuinen että yhty-alkuinen sana, ei löydy
etsimääni säettä tai ilmaisua.

–

seuraavaksi etsin matelem* yhty*
Runoista, joissa esiintyy sekä ylö-alkuinen että yhty-alkuinen sana, ei löydy
etsimääni säettä tai ilmaisua.

–

seuraavaksi etsin tohisokko yhty*
Runoista, joissa esiintyy sekä ylö-alkuinen että yhty-alkuinen sana, ei löydy
etsimääni säettä tai ilmaisua.

–

seuraavaksi etsin toukka yhty*
Runoista, joissa esiintyy sekä ylö-alkuinen että yhty-alkuinen sana, ei löydy
etsimääni säettä tai ilmaisua.

Tämän jälkeen katson etsineeni kyseistä muotoa/säettä kyllin perusteellisesti
SKVR:n sähköisestä korpuksesta. Ainakaan kyseinen muoto/säe ei voi olla yleinen, jos siitä ei löydy viitteitä tällaisella haulla. Tosin on otettava huomioon, että
joskus kirjoitusasut ovat arvaamattoman erikoisia, kuten esimerkiksi Karl Fredrik
Berghin kokoelman runoissa on. Osmo Hormian väitöskirja (GSL) on suureksi
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avuksi Berghin kokoelman runoja etsiessä. Etsin yksityiskohtaisemmin sellaisten
kokoelmia tekstejä, joissa olen havainnut olevan erikoisen kirjoitusasun. Esimerkiksi Berghillä on säkeet kifwestäi kirfwonnunna, påestaik paukununna (SKVR
VI2 4538), jotka vastaavat Gananderin säkeitä kivestähin kirvonnunna, paaestaik
paukkununna. Tälläisissä tapauksissa haun tulee olla todella monipolvinen, että
kyseiset säkeet onnistuu löytämään.
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2

Loppu-k kielihistoriallisesta näkökulmasta

2.1

Loppu-k:n historiallisista tehtävistä yleisesti

Tässä luvussa käsittelen ensin loppu-k:n historiaa nominin johtimena, preesensin,
imperatiivin ja monikon tunnuksena sekä latiivin päätteenä. Aineistossani loppu-k
esiintyy kaikissa näissä historiallisissa tehtävissään. Sitten esittelen lyhyesti loppu-k:hon palautuvat muotoryhmät ja esitän lopuksi yhteenvedon, kuinka -k:n
historialliset tehtävät näkyvät loppu-k:llisissa muotoryhmissä. Loppu-k:llisten
muotoryhmien morfologiaa ja sen historiaa laajemmin (muutenkin kuin -k:n kannalta) tarkastelen luvuissa 2.2. - 2.6. Käsittelyn näkökulma ja laajuus määräytyvät
Gananderin runoaineiston ja sen tulkinnan vaatimusten perusteella: keskityn niihin muotoryhmiin, joista on loppu-k:llisia esiintymiä tutkimusaineistoni runoissa.
Tämän vuoksi joudun käsittelemään myös muutamia sellaisia muotoryhmiä ja
muotoja, jotka eivät historiallisesti ole loppu-k:llisia, mutta joihin Ganander on
merkinnyt -k:n.
Martti Rapola käsittelee teoksessaan Suomen kielen äännehistorian luennot
(1966) loppu-k:ta äänteenä ja loppu-k:n tehtäviä. Rapolan mukaan loppu-k on
ollut sekä tunnus, johdin että pääte. Nämä kolme eri tehtävää ovat kietoutuneet
toisiinsa: Loppu-k on voinut yhdistyä muiden suffiksiainesten kanssa, jolloin se
on ollut osa päätettä. Joissakin tapauksissa taas loppu-k on ollut historiallisesti
tunnus, mutta tajuttu myöhemmin päätteeksi, ja toisissa tapauksissa se on ollut jo
alkutehtäviltäänkin pääte. Rapolan mielestä vain imperatiivin y. 2. persoonan
muodoissa (*tulek) on loppu-k:lla oma merkitystehtävänsä. Muissa tapauksissa
loppu-k on osana sananlopun kokonaisuutta tai tyviosan leksikaalista merkitystä
ja jakaa ilmaisutehtävänsä niiden kanssa. ek-nomineissa loppu-k:lla on ollut tehtävä johtimena, preesensissä tunnuksena ja latiivissa päätteenä. (Rapola 1966: 298
- 300.)
k-suffiksin ajatellaan olleen alun perin deverbaalinen nominin johdin *-(e)k.
Sen jälkiä voidaan seurata uralilaiseen kantakieleen saakka. Yleisesti ajatellaan,
että -k on kehittynyt nominin johtimesta ensin preesensin tunnukseksi ja sitten
indikatiivista imperatiivin tunnukseksi, eli -k:lliset preesens- ja imperatiivimuodot
ovat olleet alun perin deverbaalisia nomineja: esimerkiksi *ei pesek on tarkoittanut ‘ei pesijä’. (Leskinen 1970: 11 - 13; Hakulinen 2000: 191.)
Hakulisen (2000: 191) mukaan *-(e)k-nominin johtimeen palautuva k-aines
on esiintynyt preesensin tunnuksena (*pese-k-me) ainakin jo suomalais53

ugrilaisessa kantakielessä. Huomionarvoinen seikka on se, että samojedikielissä,
saamessa ja mordvassa käytetään indikatiivin kielteisessä preesensissä imperatiivin y. 2. kaltaista muotoa aivan samalla tavalla kuin itämerensuomalaisissakin
kielissä. Tämän perusteella -k olisi siis esiintynyt preesensin tunnuksena jo uralilaisessa kantakielessä. (Leskinen 1970: 11 - 13; Lehtinen 2007: 81; ks. myös
Collinder 1965: 131 - 132.) Jo 1800-luvulla Arvid Genetz (1877: 51, 1880: 219 220) määritteli k-suffiksin preesensin tunnukseksi (Genetz käyttää termiä preesensin pääte). Preesensin tunnuksena -k esiintyy suomen kielessä kieltomuodoissa, m. 1. ja 2. persoonan geminaatallisissa persoonapäätteissä (mme < *-kmek, -tte
< *-ktek), refleksiivitaivutuksen preesensin 3. persoonassa (istuksen ~ istuiksen),
suomesta jo kadonneessa passiivimuodossa (*saaδaksen) ja potentiaalissa (liek).
(Terho Itkonen 1966: 33; Leskinen 1970: 12; Hakulinen 2000: 246 - 247.)
Preesensin k-tunnusta on vanhastaan pidetty yleisesti varhaisempana kuin
imperatiivin k-tunnusta. -k:n on ajateltu saaneen imperatiivin funktion indikatiivista: aluksi imperatiivi olisi ollut vain käskevästi lausuttu preesensmuoto. Esimerkiksi menek olisi ollut yleinen preesensvartalon muoto, joka olisi omaksuttu
sekä indikatiivin y. 3. persoonan preesensin funktioon että y. 2. persoonan imperatiivin funktioon. (Erkki Itkonen 1966b: 275 - 276, 292; Leskinen 1970: 12). Ihan
alkuaan imperatiivi onkin luultavasti ollut tekijännimi, joka joissakin lauseyhteyksissä on vähitellen alkanut muuttua finiittiseksi, esimerkiksi muodon tuo (<
*took) edeltäjä on alun perin merkinnyt ‘tuoja’, sitten ‘tuopi’ ja käskymuotona
‘tuo!’ ( Hakulinen 2000: 243 - 244).
Mikko Korhosen (1967: 163) mukaan imperatiivi on ollut olemassa jo kantauralissa, eikä sen kehittymistä preesensistä voi pitää varmana. Korhosen käsitykseen viittaavat myös Leskinen (1970: 11) ja Hakulinen (2000: 244). Saamen
kielessä imperatiivi on ollut alun perin loppu-k:llinen, ja mordvassa loppuk:llinen imperatiivi on edelleen säännönmukainen. Marista ja permiläisistä kielistä sitä sen sijaan ei ole havaittu. (Leskinen 1970: 11 - 13; Hakulinen 2000: 191,
244; Janhunen 1982: 37; Lehtinen 2007: 81; ks. myös Collinder 1965: 131 - 132.)
k-loppuiset y. 2. persoonan imperatiivimuodot ovat tuttuja samojedikielissäkin,
joten -k:lla on joka tapauksessa jo varhain ollut kahtalainen tehtävä toisaalta imperatiivin ja toisaalta preesensin tunnuksena (Leskinen 1970: 11).
Korhonen toteaa, että sitovia argumentteja ei ole esitetty sen puolesta, että
-k:n funktio preesensin tunnuksena olisi varhaisempi ja alkuperäisempi kuin imperatiivin tunnuksena. Hän muistuttaa, että käskyfunktio yleensä on hyvin primaari yhdessä tiedotusfunktion kanssa, joten molemmat ovat hyvin vanhoja ja
siksi historiallis-vertailevan kielitieteen valokeilan ulottumattomissa. Imperatiivin
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-k saattaa siis olla yhtä vanha kuin preesensinkin -k. Indikatiivin preesensin y. 3.
persoona ja imperatiivin y. 2. persoona ovat peruskategorioita, joiden varaan muu
taivutus rakentuu. Nämä molemmat ovat mahdollisimman yksinkertaisia kategorioita, jotka koostuvat joko pelkästä vartalosta tai vartalosta ja yksinkertaisesta
muotoelementistä. Uralilaisissa kielissä sekä imperatiivia että indikatiivin preesensiä ilmaistaan pääasiallisesti pelkän vartalon ja k-tunnuksen avulla. Voitaisiin
siis olettaa, että kantauralissa sekä indikatiivin preesensin y. 3. persoona että imperatiivin y. 2. persoona olivat kumpikin k-loppuisia ja esimerkiksi menekmuotoja käytettiin rinnan sekä käskyn että toteamuksen funktiossa. Näiden muotojen merkitysero saattoi tulla esille syntaktisessa kontekstissa ja käyttötilanteessa. (Korhonen 1967: 163 - 164, 1981: 257; Lehtinen 2007: 81, 91 - 92.)
Rapolan mukaan kantasuomessa -k on ollut myös latiivin päätteenä. Osana latiivin päätettä se on esiintynyt latiivisissa partikkeleissa (*minnek, *tännek), muutamissa sijamuodoissa (prolatiivissa *maitsek, allatiivissa *-lek, terminatiivissa
*täγännik > täännix ‘täten, näin’ ja abessiivissa) ja infinitiivin latiivin tunnuksessa. ”- - loppu-k on ollut - - historiallisesti tunnus, mutta myöhemmin päätteeksi
tajuttu ”. (Rapola 1966: 298 - 300; Matti Pääkkönen 1978: 226, 236, 238; Hakulinen 2000: 105; Lehtinen 2005: 158, 2007: 77.) 1. infinitiivin latiivin -k on ollut
alun perin preesensin tunnus, jota on ruvettu pitämään latiivin päätteenä. Erkki
Itkosen (1967: 249 - 251) mukaan k-latiivia on tavattu paitsi itämerensuomesta ja
saamesta myös permiläisistä kielistä. Hakulisen (2000: 96) mukaan -k latiivin
päätteenä palautuu jo uralilaiseen kantakieleen saakka.
-k on ollut myös monikon tunnus, joskin vähäpätöinen i- ja t- tunnuksiin verrattuna. Se on esiintynyt ainakin monikollisten persoonapronominien nominatiivissa (*mek, *tek) sekä verbien monikollisten persoonapäätteiden (*saakmek,
*saaktek) ja monikollisten possessiivisuffiksien lopussa (*kalandek, *kalanmek,
*kalansak) osoittamassa tekijän tai omistajan useutta. *saak-me-k-muodossa näkyvät m. 1. ja 2. persoonan päätteissä esiintyneet kaksi eri k:ta, joista ensimmäinen on preesensin tunnus ja toinen monikon. ( Hakulinen 2000: 94 - 95, 250.)
Collinderin (1965: 130) mukaan suomalais-ugrilaisesta monikon -k:sta on jälkiä
suomessa, unkarissa ja mordvassa, mutta Hakulisen (2000: 95) mukaan tämä
käsitys suomalais-ugrilaiseen kantakieleen palautuvasta monikon k-tunnuksesta
on vanhentunut: unkarin monikon -k lienee kehittynyt johtimesta *-kka, ja saamenkin monikon k-merkin on todistettu syntyneen -t:stä (ks. myös Ravila 1935:
47 - 48).
Sananloppuinen k ilmenee nykysuomessa yleensä loppukahdennuksena. Loppukahdennuksella tarkoitetaan sananrajaisten äänteiden kahdentumisilmiötä, joka
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toteutuu konsonantin edellä saman konsonantin kahdentumisena ja vokaaliin ja
tauon edellä glottaaliklusiilina (tulet tänne, hankalasti’ aukeaa) (Terho Itkonen
1969: 212 - 213). Loppukahdennus palautuu jo kadonneisiin myöhäiskantasuomen konsonantteihin, joista -k on yksi. Loppukahdenteisia muotoryhmiä, jotka
palautuvat loppu-k:hon, ovat seuraavat: eräät e-loppuiset nominit (este), imperatiivin y. 2. persoonan muodot (syö), aktiivin ja passiivin indikatiivin, potentiaalin
ja imperatiivin kieltomuodot (ei liene, ei tehdä), aktiivin 1. infinitiivin lyhyempi
muoto (juosta), komitatiivin possessiivisuffiksittomat muodot (molempine
poikineen), 3. persoonan possessiivisuffiksit (isänsä), latiiviset adverbit (luo, taa),
prolatiivimuodot (alitse, maitse) ja eräät adverbit (hyvästi). ( Hakulinen 2000: 51
40
- 52.)
Sananloppuisen k:n muotoryhmistä on tehnyt perinpohjaisimman selvityksen
Terho Itkonen (1966 [1965]) väitöskirjassaan. Itkonen keskittyy loppu-k:n esiintymisen ja sen historian selvittämiseen. Kuten Kangasmaa-Minnin artikkelistakin
(1965: 191 - 192) käy ilmi, Itkonen käsittelee erityisesti -k:n esiintymistä eri murrealueilla ja eri lauseasemissa. Terho Itkosen (1966: 33 - 35) mukaan loppuk:llisia muotoryhmiä ovat yksikön indikatiivin ja potentiaalin kieltomuodot (*ei
tulek, *ei tullek, *ei tultanek), imperatiivin y. 2. persoona (*tulek), potentiaalin y.
3. persoonan myönteiset muodot ja potentiaalin myönteinen passiivi41 (*leek,
*tullek, *tultanek), 1. infinitiivin latiivi (*tulδak, *tultaδak), *ek-loppuiset nominit (*estek), komitatiivi attribuuttina (*kaikkinek), 3. persoonan possessiivisuffiksit (*-nsAk), stik-adverbit (*kovastik), erilaiset k-loppuiset partikkelit (*taγak,
*ympärik, *alaitsek), monikon kielteinen imperatiivi (*älkää tulkok), allatiivi
(*sisällek), monikon 1. ja 2. persoonan possessiivisuffiksit (*mmek, * nnek), adverbi sitte(n) ~ sittä ja liitepartikkelit -kin ja -kAAn.
40

Loppukahdennusta on nimitetty eri tavoin, ja eri tutkijat ovat käyneet kiivastakin väittelyä oikeasta,
eli pikemminkin sopivimmasta termistä. Varsinkin vuonna 1969 Virittäjässä oli runsaasti keskustelua
loppukahdennuksen nimityksestä: kantaa ottivat Aarni Penttilä, Osmo Ikola ja Terho Itkonen. (Penttilä
1969: 211 - 212; Terho Itkonen 1969: 212 - 214, 332 - 333; Ikola 1969: 331 - 332; Ronkainen 1997:
15 - 16). Käytettyjä nimityksiä ovat ainakin seuraavat: jäännöslopuke, loppuhenkonen, henkäyslopuke, aspiraatio, loppuaspiraatio, loppuhengähdys, katke, alkukahdennus, rajakahdennus, loppukahdennus, jäännösliittymä, rajapidennys, katkosuluke, katko(äänne), katkio ja rajageminaatio (Ikola 1953:
431, 1969: 331 - 332; Penttilä 1969: 211; Terho Itkonen 1969; 212; Hakulinen - Ojanen 1970: 104;
Häkkinen 1994: 165; Suomi 1996: 79; Ronkainen 1997: 15 ja ISK: 66). Ronkaisen (1997: 15) mainitsema termi jäännöskatke ei viittaa loppukahdennukseen vaan laryngaaliklusiiliin (ks. Hakulinen Ojanen 1970: 104).
41
Terho Itkonen (1966: 33) pitää muotoa *tultanek ‘[we, you, they] will presumably come’ passiivin
myöntömuotona ja toteaa, että alun perin -k näyttää kuuluneen vain muotoon *leek, josta -k on sitten
yleistynyt myös ne-tunnuksisiin muotoihin. Myös Forsberg (1998: 194) pitää loppukahdenteista
myönteisen passiivin tultanex-tyyppiä analogiana liex-muodosta ja kielteisestä potentiaalista.
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Rapolan esitys loppu-k:llisista muotoryhmistä noudattaa hyvin pitkälle samaa
linjaa Terho Itkosen kanssa, mutta Rapola ei käsittele y. 3. persoonan possessiivisuffiksia, myönteistä potentiaalin passiivia eikä kAAn-liitettä loppu-k:llisina muotoryhminä. Itkosen esittelemien muotoryhmien lisäksi Rapola mainitsee myös
konditionaalin kieltomuodot (*en tulisik), monikon 1. ja 2. persoonan päätteet
(*-mmek, *-ttek), monikolliset persoonapronominit (*mek, *tek, *hek) sekä lisäksi
vielä y. 3. persoonan konditionaalimuodot, jotka joissakin murteissa voivat olla
loppu-k:llisia (Hämeessä: tarttisis syärä). (Rapola 1966: 298 - 300.)
Setälä (1899: 210) esitti aikoinaan, että kantasuomessa kielteisessä imperfektissäkin on voinut ollut -k:ta (*esin *valak ‘en valanut’) ja viittaa suomen sukukieliin, joissa on esiintynyt esimerkiksi seuraavia muotoja: joissakin viron murteissa esin tule ‘en tullut’ ja mordvassa eziń vanok ‘en nähnyt’. Näissä Setälän
esimerkeissä täytyy kuitenkin olla kysymys kieltomuodoissa yleensäkin esiintyvästä -k:sta, joka alkuaan on preesensin -k. Setälä (1899: 210) myös antaa kloppuisia esimerkkejä (*lounak) muistakin nomineista kuin alkujaan ekloppuisista. Jos tällaisia muotoja on todella esiintynyt, lienee niidenkin -k alkuaan
nominin johdinta.
Eri tutkijat ryhmittelevät esittelemänsä k-loppuiset adverbit ja partikkelit eri
tavalla. Setälä (1899: 216 - 217) on erottelussaan perinpohjaisin: latiiviset adverbit, prolatiivit, stik-adverbit ja muut adverbit ovat kaikki omana ryhmänään. Itkonen kokoaa sekä prolatiivimuodot, latiiviset adverbit että muut k-loppuiset taipumattomat sanat yhdeksi ryhmäksi, jota kutsuu k-loppuisiksi partikkeleiksi. Omana
ryhmänään hän ottaa esille stik-adverbit sekä sitten-tapaukset. (Terho Itkonen
1966: 34 - 35.) Rapolalla (1966: 299 - 300) latiiviset adverbit ja prolatiivit ovat
omina ryhminään, mutta stik-adverbit hän laskee samaan joukkoon ”muiden kloppuisten partikkeleiden kanssa”. Setälän translatiiveiksi nimittämiä tapauksia
luokse, taakse sekä aunuksen loitokse ja ylähäkse voitaneen pitää latiivisina adverbeina. Setälän mukaan nämä muodot lienevät sekoituksia translatiivien ja klatiivien välillä. (Setälä 1899: 217; ks. myös Lehtinen 2005: 159 - 161.)
Taulukossa 1 esittelen loppu-k:n alkuperäistä tehtävää eri muotoryhmissä.
Komitatiivin (attribuuttina) -k:lle en ole löytänyt selitystä (Terho Itkonen 1966:
34; Hakulinen 2000: 107; Lehtinen 2005: 158). Rapola (1966: 300) antaa ymmärtää, että kyse olisi analogiasta: ”Mainittakoon vielä, että komitatiivissa oleva
adj.attribuutti (suurine, monine) murteittain käyttäytyy kuin alkuaan k-loppuinen
muoto.” Luontevalta kyllä tuntuu, että -k olisi monikollisissa abessiiveissa monikon tunnusta, kuten possessiivisuffikseissa ja pronomineissakin. Nikkilän (1994:
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77)42 mielestä allatiivin, abessiivin ja komitatiivin päätteiden loppu-k:lliset variantit ovat syntyneet siten, että e-loppuisen päätevariantin rinnalle on kehittynyt
myös k-loppuinen. kin- ja kAAn-liitteiden syntyhistoriaa ja loppu-k:llisuutta käsittelen luvussa 2.6.
Taulukko 1. Loppu-k:n alkuperä eri muotoryhmissä.
Nominin

Preesensin

Latiivin

Monikon

johtimena

tunnuksena

päätteenä

tunnuksena

ek-nominit

Kielteinen

k-loppuiset

Monikolliset possessiivi-

Indikatiivi

taipumattomat sanat

suffiksit

Potentiaali

(eli adverbit ja partikkelit) Monikolliset

Konditionaali

1. infinitiivin latiivi

pers.pronominit

Imperatiivi

Prolatiivi

Monikon 1. ja 2. pers.

Allatiivi

päätteet

Potentiaali

Translatiivi

Komitatiivi

Konditionaali

Abessiivi

Imperatiivi

Terminatiivi

Myönteinen

Olen luetellut liitteessä 2 kaikki aineistoni loppu-k:lliset tapaukset. Gananderin
runoissa on loppu-k:llisia tapauksia seuraavista muotoryhmistä (esimerkit ovat
aineistostani):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Imperatiivin preesensin y. 2. persoonan myöntö- ja kieltomuodot (veäk, älä
vihastuk)
Imperatiivin y. 3. persoonan muodot (hajotkok)
Imperatiivin refleksiivimuodot (lyötek)
Y. 2. persoonan optatiivien myöntö- ja kieltomuodot (kelkuttook, ällös viruok)
Indikatiiviin ja potentiaalin preesensin kieltomuodot (ej tulek, ej ljenek)
Konditionaalin y. ja m. 3. persoonan myöntö- ja kieltomuodot (saisik, ej
raukeaisik)
Aktiivin partisiipin perfekti (kytkystellyk)
1. infinitiivin latiivi (asnatak)
k-loppuiset taipumattomat (kunnak)

Nikkilä (1994: 77) huomauttaa, että Itkosen (1966: 34) mukaan vain komitatiivi on ollut mks:ssa kloppuinen, mutta viittaa Rapolaan (1966: 299), jonka mukaan allatiivissa ja abessiivissakin on esiintynyt loppu-k, ja kehottaa katsomaan Hakulista (1979: 105), joka myös pitää todennäköisenä, että myös
allatiivissa ja abessiivissa on esiintynyt k-loppuinen variantti. – Huomautettakoon, että Itkonen (ks.
1966: 33 - 35) ottaa esille sekä allatiivin että abessiivin loppu-k:llisuuden, vaikka hän ei käsittelekään
niitä samassa yhteydessä kuin muita mks:een todennäköisimmin palautuvia loppu-k:llisia muotoryhmiä.
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10.
11.
12.
13.
14.

Allatiivi (kerällek)
Abessiivi (rautarukkaisitak).
kin- ja kAAn-liite (pahaik, hyvääk).
k-loppuiset nominit (kultalummek)
Possessiivisuffiksit y. ja m. 3. persoona sekä y. 2. persoona (sisaruensak,
kalunneesik)

Gananderin runoissa esiintyvät loppu-k:lliset muodot kuuluvat pääasiassa yleisesti
loppu-k:llisina pidettyihin muotoryhmiin lukuun ottamatta muutamia poikkeuksia,
kuten y. 2. persoonan possessiivisuffiksia tiesit kalunneesik kiveä ja nominia
käyteliäk. Seuraavissa luvuissa käsittelen lyhyesti historiallis-morfologisesta näkökulmasta niitä muotoryhmiä, joista aineistossani on loppu-k:llisia tapauksia.
Tämä on tarpeellista siksi, että laajempi morfologinen taustatieto auttaa tulkitsemaan tutkimusaineistoni loppu-k:llisia tapauksia oikein. Erityisesti tätä taustaa
tarvitsen sellaisten arkaististen muotojen selvittelyssä, jotka voivat poiketa hyvinkin paljon nykykielen vastaavista muodoista. Esimerkiksi imperatiiveja analysoitaessa täytyy tuntea imperatiivin tunnuksen morfologia ja sen historia muutenkin
kuin vain loppu-k:n kannalta. Lisäksi on tarpeen käsitellä lyhyesti imperatiivin ja
optatiivin suhdetta, jotta niiden nimitykset ja määrittely olisivat työssäni systemaattisia ja perusteellisia ja jotta pystyn analysoimaan aineistoni imperatiivit ja
optatiivit tarkoituksenmukaisella tavalla.
2.2

Loppu-k preesensin tunnuksena

2.2.1 Imperatiivin ja optatiivin suhde
Heikki Leskinen on selvittänyt imperatiivin käsittelyä suomen kieliopeissa. Hän
toteaa, että niiden antama kuva on sekava: mitään yhtenäistä linjaa 1600-luvulta
1970-luvulle ei ole havaittavissa. Pääpiirteissään kehitys on kuitenkin ollut seuraavanlainen: 1600-luvun kieliopeissa imperatiivia pidetään yhtenä muotosarjana,
jonka tunnuksena kaikissa persoonissa (lukuun ottamatta y. 2.) on vahva-asteinen
-kA. Y. 3. persoonassa on vain poikkeuksellisesti tunnus -kO. 1700-luvulla -kO
esiintyy jo johdonmukaisesti y. ja m. 3. persoonan sekä kieltomuotojen tunnuksena, mutta edelleen imperatiivi esitetään yhtenä sarjana. (Leskinen 1970: 35 - 36.)
1800-luvun loppupuolella tapahtui voimakas muutos: imperatiivia ja optatiivia ryhdyttiin käsittelemään kieliopeissa täysin erillisinä muotoryhminä, joilla
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molemmilla on oma täydellinen taivutussarjansa jopa y. 1. persoonassa.43 Muutoksen taustalla oli Kalevalan ja Kantelettaren kieli. Koska y. 1. persoonan imperatiivia ja optatiivia ei todellisessa kielessä ollut, ne katosivat taivutusmuotoina
pian myös kieliopeista. Setälän ja Genetzin ansiosta imperatiivin käsittely vakiintui 1800-luvun lopussa. Imperatiivia pidettiin taas yhtenä muotosarjana, mutta se
koostui kahdesta eri moduksesta: 1. imperatiivista (y. 2. persoona sekä m. 1. ja 2.
persoona) ja 2. imperatiivista eli optatiivista (y. ja m. 3. persoona, passiivi ja kieltomuodot). 1900-luvun kieliopeissa jatkui Setälän määrittelemä käsittelytapa,
mutta optatiivia koskevat maininnat oli usein jätetty pois, sillä useimmat kieliopit
tehtiin kouluopetusta varten. (Leskinen 1970: 36 - 37.)
Aarni Penttilän kielioppi poikkeaa muista, sillä siinä on esitelty kaikki kirjallisuudessa eri aikoina esiintyneet imperatiivityypit (Leskinen 1970: 37). Penttilän
(1963: 234) mukaan 1. imperatiivin muotoja ovat ne, joiden tunnuksena on -kA, ja
II imperatiivin eli optatiivin muotoja ne, joiden tunnus on -kO. Hakulinen (2000:
244) ei pidä optatiiveina kaikkia kO-tunnuksellisia muotoja vaan antaa erikseen
kO-tunnuksen esittelyssä esimerkit optatiiveista (vieös, antaos) ja imperatiivin 3.
persoonan muodoista (tuokoon, vieköön) sekä kieltomuodoista (älköön tai
älkäämme tai älkää tuoko).
Leskisen mukaan missään itämerensuomalaisessa kielessä optatiivia ei käytetä itsenäisenä moduksena imperatiivin rinnalla. Hän pitää kO-tunnusta optatiivin
tunnuksena, joka on yleinen ainoastaan y. ja m. 3. persoonassa, mutta kansanrunoissa sitä tavataan y. 2. persoonassa ja jopa m. 1. ja 2. persoonassa (laulaome,
laulaote). (Leskinen 1970: 15.)
Omassa tutkimuksessani käsittelen optatiivien kohdalla ne muodot, joissa on
y. 2. persoonan muodoissa tunnus -kO joko heikko- tai vahva-asteisena (esimerkiksi viruok). Y. 3. persoonan muodot (hajotkok) käsittelen imperatiivien yhteydessä.
2.2.2 Imperatiivi
Itämerensuomalaisissa kielissä koko imperatiivijärjestelmä on todennäköisesti
muodostunut y. 2. persoonan ympärille. Tätä voidaan perustella y. 2. persoonan
erityisasemalla muihin persooniin nähden: sen tunnus on pelkkä -k, mutta muissa
persoonissa -k + vokaali, eikä se koskaan saa persoonapäätettä. Y. 2. persoonan
43
Optatiivia on kutsuttu myös rogatiiviksi sekä toivonnoksi ja imperatiivia käskennöksi (Leskinen
1970: 28, 30).
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imperatiivi palautuu k-loppuiseen muotoon (tule < *tulek), ja sen tunnus edustuu
nykykielessä kuten loppu-k yleensäkin. (Leskinen 1970: 9, 11, 62.)
Hakulisen (2000: 243 - 244) mukaan imperatiivimuodoilla on kolme eri alkuperäistunnusta (-k, -kA ja -kO ~ -o-, -ö- (< *-γo-)), joiden vokaalien kahtalaisuutta
ei ole tyydyttävästi selitetty. Tutkimusten mukaan -k on huomattavasti vanhempi
kuin -kA: se palautuu uralilaiseen kantakieleen saakka, mutta -kA tuskin kauemmas kuin itämerensuomen ja saamen yhteiseloon asti. Alun perin käytössä on siis
ollut vain -k, ja käsky on kohdistunut y. 2. persoonaan. Nykyinen persoonataivutus lienee muodostunut aikaisintaan varhaiskantasuomessa: yhtä käskettiin tunnuksella -k ja useampaa tunnuksella -kA. Muihin persooniin kehittyi edelleen oma
persoonataivutuksensa, mutta y. 2. persoona säilyi ennallaan. Sekä persoonataivutuksessa että tunnuksissa muutos johtui indikatiivin, potentiaalin ja konditionaalin
vaikutuksesta. (Leskinen 1970: 13 - 14.)
kA-tunnus ei ole tutkimukseni kannalta oleellinen, sillä sen lopussa ei voi
esiintyä k:ta jo sen vuoksi, että tunnus on sanan sisällä ja sitä seuraa persoonapääte (olkaamme). -kO esiintyy sekä y. 3. persoonan myöntömuodoissa että muiden
kuin y. 2. persoonan kieltomuodoissa. Näissä kieltomuodoissa imperatiivin tunnus
on kaksinkertainen älköön saako ( Hakulinen 2000: 253). kO-tunnusta ja kAtunnusta pidetään geneettisesti yhteenkuuluvina, ja labiaalivokaalin arvellaan
syntyneen erilaisten äänteellisten murrosvaiheiden kautta (ks. tarkemmin Leskinen 1970: 16 - 17). -kA olisi siis alkuperäisempi kuin -kO.
kO-tunnusta ei yleensä pidetä loppu-k:llisena, mutta sekä yleiskielessä että
murteissa on imperatiivin kieltomuotoja älkää viekös sitä, älkää syököl liikaa,
jotka viittaavat tunnuksen aikaisempaan k-loppuisuuteen. Agricolallakin oli vastaavia tapauksia, esim. elkön olgho, joka palautunee muotoon *olγok. Myös murteissa on muotoja elekee pankuk, elekään tekkyk. (Rapola 1966: 45.) Setälä (1886:
127) ei pidä tällaisia muotoja alkuperäisinä vaan arvelee niitä imperatiivin y. 2.
persoonan ja indikatiivin kielteisen preesensin vaikutuksiksi. Myös Hakulinen
(2000: 247) pitää niitä sekundaareina ja analogisina.
ko-tunnuksen loppu-k:llisuutta imperatiivin kieltomuodoissa on tarkasteltu
paitsi nykykielen loppukahdennuksen myös astevaihtelun näkökulmasta. Suffiksaalin astevaihtelun sääntöjen mukaan painollisen tavun jälkeen pitäisi olla vahva
aste ja painottoman jälkeen heikko aste. Kuitenkin, jos astevaihtelun alaisen suffiksin tavun on sulkenut konsonantti, on suffiksi ollut heikkoasteinen, paitsi soinnittoman konsonantin jälkeen vahva-asteinen. Vanhassa kirjasuomessa on kOtunnuksesta heikkoasteisia muotoja painollisenkin tavun jälkeen muussa äänneympäristössä kuin soinnittoman konsonantin jälkeen, kuten esimerkiksi elkön
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tulgho ja olvo, tulvo, mikä viittaisi kO-tunnuksen aiempaan k-loppuisuuteen. (Rapola 1966: 45, 122 - 123.) Leskinen (1970: 61) toteaa Rapolaan (1966: 45 - 46)
viitaten, että imperatiivin kieltomuodot (olgho ~ olvo alkuaan *olγok) ovat heikkoasteisia analogisen k-loppuisuuden vuoksi.
Luultavasti kO-tunnuksen osittainen loppu-k:llisuus on suhteellisen myöhäistä kehitystä ja seurausta erilaisista kielen muutosprosesseista. Erilaiset prosessit
ovat voineet käynnistyä ja sammua rinnakkain ja peräkkäin, ja kehitystä on voinut
olla moneen suuntaan niin, että on voitu palata alkuperäistäkin vastaavaan tilanteeseen. Tällainen moniulotteinen prosessointi saattaa näkyä esimerkiksi juuri
tässä kO-tunnuksen muodossa. Rapolakin (1966: 45) toteaa, että ääntämistapa
älkää syököl liikaa viittaa imperatiivin tunnuksen -ko ja preesensin tunnuksen -k
yhdistymiseen. Tämä tuntuu todenmukaiselta. Toisaalta tunnuksessa -kOk saattaisi näkyä myös kaksi eri imperatiivin tunnustakin, mutta se lienee epätodennäköisempää, kun oletetaan, että tunnusta -kO käytettiin monikon käskyssä ja tunnusta
-k yksikön käskyssä. Mahdollistahan tietysti on myös monikon käskyn vahvistaminen vielä toisellakin imperatiivin tunnuksella, vaikka tämä tunnus viittaisikin
tavallisesti yksikköön.
2.2.3 Refleksiiviset yksikön 2. persoonan imperatiivit
Aineistossani on muutamia refleksiivisiä y. 2. persoonan imperatiiveja (esim.
lijkautek), joten refleksiivien käsitteleminen lyhyesti on esimerkkimuotojen analysoinnin kannalta tarpeellista. Loppu-k:llisuus johtuu näissä aineistoni muodoissa tietysti imperatiivista, mutta käsittelen refleksiivisiä imperatiiveja erillään
muista imperatiiveista siksi, että ne ovat hyvin monimutkaisia morfologialtaan.
Refleksiivimuodoissa osoitetaan erityisen päätteen avulla, että tekeminen
kohdistuu subjektiin (Penttilä 1963: 214). Toiminta on semanttisesti refleksiivistä,
kun lauseen subjektin tarkoite on yhtä aikaa sekä toiminnan suorittaja että kohde.
Refleksiivisyys pitää sisällänsä kaikki refleksiiviset verbit ja verbirakenteet. Itämerensuomalaisten kielten refleksiivityypit jakaantuvat neljään ryhmään seuraavasti: refleksiivisiin taivutusmuotoihin (peseksen ‘peseytyy’), refleksiivijohdoksiin (repeytyä, repeintyä), itse-rakenteisiin (pestä itsensä, pestä itseään) ja implisiittisiin rakenteisiin (panna maata, laskea levolle, oletko jo pessyt ja pukenut?).
Refleksiivitaivutukseen kuuluvat sellaiset verbimuodot, jotka morfologisen rakenteensa perusteella voidaan katsoa enemmän taivutuksen kuin johtamisen piiriin
kuuluviksi. (Vesa Koivisto 1995: 11, 29, 58.) Tutkimusaineistoni muodot kuulu62

vat nimenomaan refleksiivisiin taivutusmuotoihin, ja siksi käsittelenkin tässä
refleksiivityypeistä vain refleksiivitaivutusta.
Jatkossa käytän refleksiivitaivutukseen kuuluvista muodoista myös nimitystä
refleksiivit tai refleksiiviset muodot, ja silloin en siis tarkoita kaikkia refleksiivejä. Refleksiivitaivutus on tavattoman laaja käsite, mikä käy hyvin ilmi Jouko
Koiviston tutkimuksesta Suomen murteiden refleksiivitaivutus (1990) ja Vesa
Koiviston tutkimuksesta Itämerensuomen refleksiivit (1995). Verbin muoto ratkaisee sen kuulumisen normaalitaivutuksen tai refleksiivitaivutuksen joukkoon.
Refleksiivisiä taivutusmorfeemeja ovat refleksiivipäätteet, possessiivisuffiksit ja
refleksiiviset johtimet. Niistä kukin voi esiintyä yksinään ja muodostaa näin refleksiivin, mutta johtimet, päätteet ja possessiivisuffiksit voivat myös kombinoitua
keskenään. (Vesa Koivisto 1995: 57 - 68.)
Suomen murteiden refleksiivitaivutukseen lasketaan kuuluvaksi -i-, -te- ja
-ite-johtimet. Nämä johtimet muodostavat paradigman refleksiivisten päätteiden
(-(i)kse-, -hen) kanssa; tosin useimmista murteista refleksiivipäätteet ovat kadonneet. Refleksiivipäätteet voivat liittyä vain yksikön ja monikon 3. persoonaan
sekä yksikön 1. persoonaan, eli ne eivät ole tutkimukseni kannalta oleellisia. Possessiivisuffiksilla refleksiivinen taivutusmuoto voidaan muodostaa esimerkiksi
seuraavalla tavalla: lasketa : on laskennaan. (Jouko Koivisto 1990: 11, 126, 171 174; Vesa Koivisto 1995: 59 - 68.)
Refleksiivinen i-johdin palautuu suomen murteissa muotoon *-δe : -te ja
edustuu y. 2. persoonan imperatiivissa seuraavanlaisissa muodoissa (lyöttäi,
heitäi, perräi). *-δe : -te on liittynyt verbin vokaalivartaloon. te-johdin palautuu
lähes aina muotoon *-tte, ja se on liittynyt tavallisesti verbin vokaalivartaloon
(lyöte, veäte). te-johdin on tyypillisin juuri y. 2. persoonan imperatiivissa ja kielteisessä preesensissä. Ne lienevätkin alkuperäisiä muotoja, joista te- on yleistynyt
indikatiivin myöntömuotoihin ja 1. infinitiiviin. Todennäköisesti *-tte on konsonanttivartalon ja *-δe : -te -johtimen yhtymä: konsonanttivartalon loppu-t on lohjennut mukaan johtimeen *-δe : -te, jolloin on syntynyt uusi johdin *-tte (esim.
*palk˘kat˘-tek → *-tte- : *- t˘te-), joka taas on kehittynyt muotoon -te. (Posti 1980:
121 - 123; Jouko Koivisto 1990: 68, 75, 87 - 88, 92, 94, 124; Vesa Koivisto 1995:
65 - 66, 117 - 118; vrt. Terho Itkonen 1983: 376.)
Jouko Koiviston (1990: 96) maininta siitä, että vanhojen runojen imperatiivin
y. 2. persoonan muotoihin kääte ja palate olisi voitu päästä jo konsonanttivartalosta (*käänt-te-k > käätek ja *palat-te-k > palate) valaisee refleksiivijohdinten
keskinäisen kehittymisen ydinkohtaa: Alun perin on ollut vain johdin *-δe : -te,
joka on liittynyt vokaalivartaloon ja kehittynyt i:ksi. Toisaalta *-δe : -te onkin
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liittynyt konsonanttivartaloon, jolloin vartalon t on lohjennut mukaan refleksiivin
johtimeen. Näin on muodostunut uusi johdin *-tte, joka on sitten liittynyt vokaalivartaloisiin muotoihin. Muodoissa palate ja käännäte t:n täytyy olla puoleksi
vartaloa ja puoleksi refleksiivijohdinta, eli niissä on konsonanttivartalo mutta silti
johdin -te.
ite-johdin on muodostunut siten, että johtimet *-δe : -te ja *-tte ovat liittyneet
toisiinsa. ite-johdoksellisissa imperatiiveissa on Jouko Koivistolla loppuk:llinenkin esimerkki tungeitek. (Jouko Koivisto 1990: 101; Vesa Koivisto 1995:
58.) Jouko Koivisto (1990: 24 - 25, 92) on jaotellut tutkimusaineistonsa vartalotyyppeihin, joista otan esille vain tutkimusaineistoni loppu-k:llisia refleksiivisiä
imperatiiveja koskevat vartalotyypit (vartalotyyppien symbolit ja esimerkit ovat
Jouko Koivistolta):
–

–
–
–
–

(2 A) Kaksitavuiset A-vartalot (käännäte). Koivisto on laskenut tähän ryhmään kuuluviksi myös sellaiset vartalot kuin savolaismurteiden koetta-,
kaotta- ja savolais- ja kaakkoismurteiden puotta-.
(2 e) Kaksitavuiset e-vartalot (laskete).
(3 A) Kolmitavuiset A-vartalot (lähätäte).
(1) Yksitavuiset vartalot (lyöte).
(Us. U) Kolmi- ja useampitavuiset U-vartalot (palaute).

Refleksiivitaivutuksessa verbit ovat voineet siirtyä vartalotyypistä toiseen: refleksiivimuoto voi perustua näennäisesti esimerkiksi kaksitavuiseen e-kantaan, mutta
todellisena lähtökohtana on ollut kaksitavuinen i-kanta. Tällainen tapaus on esimerkiksi kalat siel pesse-i-vät ‘oleilevat’, jossa verbivartalon muutoksen vuoksi
refleksiivinen i-johdin onkin liittynyt e-vartaloon eikä lähtökohtaiseen pesivartaloon. Murremateriaali on asultaan epätasaista: esimerkiksi geminaattojen
alkuperäisiä kestoeroja ei keruuvaiheessa välttämättä ole säilytetty. (Jouko Koivisto 1990: 25, 71.) Samoin verbistä saattaa jäädä pois muita johtimia, kun siihen
liittyy refleksiivijohdin. Jouko Koiviston (1990: 88) aineistossa on esimerkiksi
vaihtelu kääte ~ käännäte. Näiden syiden vuoksi refleksiivimuodon tulkinta ja
morfologinen analyysi on joskus hankalaa.
2.2.4 Optatiivi
Heikki Leskinen on selvittänyt perusteellisesti Kalevalan ja Kantelettaren optatiivimuodot. Hän on verrannut niitä aitoon kansanrunomateriaaliin ja huomannut,
että Elias Lönnrot on kehittänyt Kalevalan ja Kantelettaren optatiiveista suuren
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osan itse. Koska Kalevalaa ja Kanteletarta on käytetty kielioppien ja äänne- ja
muoto-oppikokoelmien tieteellisinä ja esimerkkisanojen lähteinä, optatiivista
näihin teoksiin muodostunut kuva ei ole todenmukainen. (Leskinen 1972: 309 407.)
Y. 2. persoonan optatiivit ovat kansanrunoissa yleisiä, mutta niidenkin määrää
Lönnrot on lisännyt, ja hän on myös sepittänyt epäaidon tyypin elkösi, kuolkosi.
Muille Lönnrotin y. 2. persoonan optatiivityypeille on runokielessä vastine –
muualla y. 2. persoon optatiivia ei tavatakaan kuin kansanrunoissa. Leskisen aineiston optatiivit ovat pääosin Savosta, Pohjois-Karjalasta, Kainuusta ja Keski- ja
Pohjois-Pohjanmaalta. Muutamia esimerkkejä hänellä on myös Etelä-Karjalasta,
kuten Lavansaaresta. (Leskinen 1970: 66, 1972: 407.)
Y. 2. persoonan optatiivi palautunee asuun -kOs, *γOs, jossa imperatiivin
tunnuksen -kO, -*γO lisäksi on liitepartikkeli -s. Tämä s on sukua y. 2. persoonan
persoonapronominille ja possessiivisuffiksille. si-loppuiset muodot ovat kansankielessä tuntemattomia, joten muutos si > s on tapahtunut jo varhain. (Leskinen
1970: 73). Leskinen (1970: 66 - 75) on jakanut optatiivit muotoryhmiin, jotka
esittelen seuraavaksi. Esimerkit ovat Leskiseltä.
1.

Pääpainollisen tavun pitkän vokaaliaineksen jäljessä:
a) tavallisesti -(v)Os (tuoos, tuovos, vieös)
b) toisinaan -(v)U(s) (juuvus, tuus)
c) joskus myös -kO(s) (tuokos, käykös, tuoko)

2.

Pääpainollisen tavun soinnillisen konsonantin jäljessä:
a)
b)
c)
d)

tavallisesti vartalokonsonantin kahdentumana + -O(s) (männös, ellös)
vartalokonsonantin kahdentuma + -U(s) (ellys, tullus)
-vO(s) (tulwo, älvös)
-kO(s) (elkösä, tulkos)

3.

Pääpainollisen tavun soinnittoman konsonantin jäljessä on -kO(s) (tehkök,
tekkök)

4.

Pääpainottoman tavun lyhyen vokaalin jäljessä:
a) -(v)O(s) (viittios, katsoos, ehtiök).
b) -(v)U(s) (jauhuus, lijttyys)
c) -kOs (ottakos, keikistäkös)
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5.

Pääpainottoman tavun soinnillisen konsonantin jäljessä:
a) vartalokonsonantin kahdentuma + -Os (luistaellos, hyyvytellös).
b) vartalokonsonantin kahdentuma + -Us (solmillus)
c) -kO(s) (jäähytelkös, soitelkos)

Aineistossani on k-loppuisia optatiiveja (esim. tuuok). Optatiivin loppuk:llisuudesta käyvät todisteiksi Leskisen aineiston esimerkit tehkök (3) ja ehtiök
(4 a). Leskinen ei mainitse optatiivin loppu-k:llisuutta, vaikka hänen aineistossaan
on siitä esimerkkejä (edellä mainittujen lisäksi olen huomannut ainakin kattuookmuodon sivulla 75). Leskinen (1970: 73) arvelee vokaaliloppuisten muotojen
(tullo, anta,o) olevan imperatiivin ja optatiivin sekaantumia (tulek + tullos →
tullok → tullo). Hänen mukaansa siis loppu-k:lliset optatiivit ovat seurausta imperatiivin ja optatiivin sekaantumisesta. Pitäisin optatiivien loppu-k:ta, mieluummin
kuin sekaantumana, samana kuin imperatiivin tunnuksen -kO lopussa esiintyvää
k:ta (ks. luku 2.2.2), joka vaihtelee liitepartikkelin -s kanssa. Yhdessä ne luonnollisestikaan eivät voi esiintyä.
2.2.5 Konditionaali
Kuten luvussa 2.1 tulee ilmi, konditionaalin tunnusta eivät kaikki kielihistorian
kirjoittajat ole pitäneet alkuaan loppu-k:llisena tai edes nykykielessä loppukahdenteisena. Hakulinen (2000: 245 - 246) jopa korostaa konditionaalin ”loppukahdennuksettomuutta” ja esittelee sen tunnuksen aiempana asuna varhaiskantasuomessa olleen *-ńśi- tai *-ńt’śi-, josta itämerensuomen pohjoisissa muodoissa
on päästy nykytunnukseen -isi-. Rapola puolestaan toteaa, että konditionaalin 3.
persoonan kieltomuodoissa on osittain tavattu murteittain loppu-k:llisia muotoja.
Tätä hän perustelee sillä, että vanhassa kirjasuomessa esiintyy säännöllisesti iloppuista konditionaalia, esimerkiksi Agricola: ettei ... he cutzuisi. (Rapola 1965:
329.) Vuotta myöhemmin Rapola (1966: 299) toteaa: ”Murteittain kysyvä, muodoltaan myönteinen potentiaali esiintyy k-loppuun viittaavassa muodossa: liäkkö,
tullekko. Eräät murteet osoittavat, että vastaava k-loppu on tullut kysymykseen
kielteisessä konditionaalissa: en tulisik (ks. Kettusen karttaa n:o 31), vieläpä
myönteisen kond. y. 3. persoonassa: tarttisis süärä (Hämeessä). Kun tämä k ilmeisesti on vanha preesensin merkki (sama, joka on esiintynyt m. 1. ja 2. persoonan muodoissa persoonapäätteen edellä, *kmek, *ktek), lienee konditionaalikin
tietyissä merkitystehtävissään tajuttu preesensiksi, ellei kysymys ole myöhäisestä
merkityksettömästä analogisesta tartunnasta.” Muun muassa Kainuun murteissa
66

konditionaalin myönteinen y. 3. persoonan muoto sekä kaikki kieltomuodot palautuvat k-loppuun (Kettunen 1940b: 65 - 66; Räisänen 1998: 166).
Häkkisen mukaan tunnuksen -isi- avulla muodostetusta konditionaalista on
kirjallisia esiintymiä yleisesti jo 1500-luvulta lähtien. Kielteisen konditionaalin kloppuisuuteen (tai konsonanttiloppuisuuteen) viittaavat paitsi vanhojen tekstien
konsonanttiloppuiset muodot (Eij se paha olisik) myös tunnuksen jälkimmäisen
vokaalin säilyminen loppuheittoisuuden rinnalla joissakin tapauksissa (ia Hauta
ei näkisi) ja suffiksin rajalle syntynyt geminaatta (ei itkisickän). Häkkinen kommentoi myös Gananderin myönteisiä k-loppuisia konditionaalimuotoja
(lisäännyisik, turmeleisik). (Häkkinen 1994: 259 - 260.) Nämä Häkkisen antamat
esimerkit ovat Gananderin sanakirjassa (1997 s.v. lisäyn; tuhoan). Kumpikaan
niistä ei kuulu tutkimusaineistooni, mutta kielteinen ettei turmeleisik sisältyy
aineistooni. Ganander on kyllä merkinnyt k:n useisiin myönteisiin konditionaaleihin myös kansanrunosäkeisiin, jotka sisältyvät tutkimusaineistooni (ks. luku
3.1.3). Häkkinen toteaa, että näissä myöntömuodoissa loppu-k ei ole historiallisesti alkuperäinen vaan analoginen. Loppu-k on ensin yleistynyt konditionaalin
kieltomuotoihin ja siirtynyt niistä sitten myös myöntömuotoihin. (Häkkinen 1994:
260)
2.2.6 Potentiaali
Nykysuomen potentiaalia etymologisesti vastaavan samatunnuksisen moduksen
arvellaan olleen olemassa jo suomalais-ugrilaisessa tai jopa uralilaisessa kantakielessä. Potentiaalin tunnuksen alkuperäiseksi asuksi oletetaan tunnus *-ni-, jota
edustaa nykypotentiaalin tunnus -ne-. (Hakulinen 2000: 245; Lehtinen 2007: 74.)
Kirjakielessä potentiaali on erityisesti ennen 1800-lukua ollut harvinainen,
mutta jonkin verran sitä esiintyy kuitenkin jo Agricolalla (Herra, lienengö mine
se? Catzos, ettes kellengen miten sanone). Suomenkielisissä virsissä potentiaali
on esiintynyt jo Jaakko Finnosta (n. 1580) ja Maskun Hemmingistä (1605) lähtien. Virsi- ja runokielessä potentiaaliin runsaaseen esiintymiseen on saattanut vaikuttaa riimin tarve ja runomitan vaatimukset sopivasta tavumäärästä, joten runokielen ne-aineksesta ei aina voi todella tietää, onko kyse potentiaalista vai runomitan vaatimusta palvelevasta johdinaineksesta. Jaakko Finno on käyttänyt virsissään viene-potentiaalia myös imperatiivina: Rauhas meit edhes wiene / Sinäp tie
totinen liene. Täysin riimi ja mitta eivät kuitenkaan virsi- ja runotuotteiden potentiaaleja selitä, vaan joukossa on aitojakin potentiaaleja. (Häkkinen 1994: 257 258; Forsberg 1998: 29.)
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Potentiaalin kielteinen preesens palautuu k-loppuun, johon tunnukseton liex
palautuu myönteisenäkin (*leek). Forsbergin aineistossa esiintyy näistä muutamia
loppu-k:n säilyttäneitä tapauksia (mitähä liek [ampunu], èi tuo tok sitä lienek,
eikös nuita lienek). Hänellä on myös loppukahdenteisia myönteisiä potentiaalin
aktiivin ja passiivin preesensmuotoja (mitähän tarkottanes se, vasteŋko ne
hyppinek kun ne, koska tultannep pois), joita pidetään analogiana loppukahdenteisesta liex-muodosta ja potentiaalin kieltomuodoista (*ei tullek, *ei tultanek). Runoissa esiintyy myös n-loppuista potentiaalia (kahtonoon, keksinöön). Nykykielessä potentiaali on loppukahdenteinen useimmissa murteissamme. (Itkonen Terho 1966: 33; Savijärvi 1995: 203; Forsman Svensson 1996: 210 - 213; ks. Forsberg 1998: 135 - 137, 145, 162, 171 - 173, 194 - 195, 198.)
2.3

Loppu-k latiivin päätteenä

2.3.1 1. infinitiivin latiivi
Historiallinen latiivin pääte *-k, jolle löytyy vastineita etäsukukielistäkin, samojedia myöten, edustuu nykykielessä loppukahdennuksena (*tehδäk > tehdäx).
Alkuperäisesti sillä on ollut myös latiivinen (tulosijan) merkitys, joka näkyy vielä
sellaisissa muodoissa kuin paneutui maata (<*maγa ak), vrt. paneutui
makaamaan. (Hakulinen 2000: 109.)
Vanhassa kirjakielessä esiintyy säännöllisesti 1. infinitiivin sekä lyhyempiä
(anda, saada) että pitempiä (ottaxes, puhuaxens) muotoja 1500-luvulta lähtien.
Konsonanttivartaloiset lyhyemmät 1. infinitiivin muodot olivat yleisempiä kuin
nykysuomessa, sillä niitä saatettiin muodostaa sellaisistakin verbeistä, joilla nykysuomessa ei katsota olevan lainkaan konsonanttivartaloa (esim. tietä, tuta vrt.
tietää, tuntea). 1800-luvulle saakka lyhyempää muotoa on käytetty myös passiivisena, esim. annetta ‘tulla annetuksi’. 1. infinitiivin alkuperäisen loppu-k:n merkitsemisestä näkyviin mainitsee Häkkinen esimerkkinä Gananderin arvoituskirjan
esipuheen muodot koetellak ja ulostoimittaak. (Häkkinen 1994: 308 - 310.)
2.3.2 Allatiivi
Allatiivin varhaisena päätteenä pidetään muotoa *l(l)en, jonka taustalle on perinteisesti hahmotettu uralilainen denominaalinen substantiivijohdin -lA. l:n geminoitumista on perusteltu adessiivin (*lnA > llA) vaikutuksella, ja loppu-n on
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datiivigenetiivissä ja illatiivissakin tavattava latiivinen suffiksi. Loppu-k:n arvellaan esiintyneen -n:n rinnalla allatiiveissa luultavasti jo kantasuomessa. (Setälä
1890: 217 - 218; 1899: 408 - 409; Hakulinen 2000: 105; Aikio – Ylikoski 2006: 1
- 2.) Rapola (1965: 230) puolestaan toteaa, että osa allatiiveista on ollut kloppuisia ja osa n-loppuisia. Aikio ja Ylikoski kyseenalaistavat perinteisen selitysmallin allatiivin päätteen historiasta ja esittävät teorian l-sijojen eli ulkopaikallissijojen ja *ül-postposition suffiksoitumisesta seuraavan adessiivia kuvaavan
mallin mukaisesti:
*lumi-n ül-nä polwi-j ül-nä (kantaurali) 
*lume-l-na polv-i-l-na (esikantasuomi) 
lumella polvilla(an) (nykysuomi)
Nykysuomen ulkopaikallissijasysteemiin on tämän selitysmallin mukaan päästy
*ü:n kadon, *ül-postpositiota edeltävän genetiivin päätteen kadon (adessiivissa ja
ablatiivissa) sekä vokaaliharmoniaan mukautumisen kautta. Nykysuomen allatiivi
on kehittynyt samoin kuin nykysuomen adessiivikin, paitsi että allatiivissa *ülpostpositiota edeltävä genetiivin pääte -n ei ole kadonnut vaan sulautunut sitä
seuraavaan l:ään. Näin allatiivin genetiivi-l:ää ei tarvitse selittää adessiivin antaman mallin mukaiseksi analogiaksi, kuten aiemmin on tehty. (Aikio – Ylikoski
2006: 15 - 17.) Allatiivin k-loppuisuuteen Aikio ja Ylikoski eivät ota kantaa artikkelissaan.
Kirjakielessä allatiivin päätteenä on esiintynyt 1500-luvulta lähtien yleensä
-lle, mutta vanhimmassa kirjakielessä myös -le. Vokaaliloppuisen päätteen rinnalla on ollut myös n-loppuinen pääte, ja k-loppuisia allatiivejakin esiintyy, esim.
Agricolalla kellecken. (Häkkinen 1994: 207.)
2.3.3 Abessiivi
Abessiivin historiallinen pääte (*-ktak > *-ttak) sisältää todennäköisesti ikivanhan karitiivijohtimen (-ttA) ja latiivin päätteen (-k). Suomen nykymurteissa abessiivin pääte esiintyy sekä yksinäis-t:llisenä (-tA) että geminaatta-t:llisenä (-ttA).
Geminaatallista aluetta ovat Kannaksen itäpuolisko, siitä Laatokan luoteis- ja
pohjoispuolisena vyöhykkeenä karjalan murteisiin saakka sekä Vihannin ja Rantsilan seuduilta peräpohjalaisiin murteisiin asti. Muut alueet ovat yksinäis-t:llisiä.
Monissa murteissa abessiivi esiintyy loppukahdenteisena, mikä sekin viittaa päät69

teen aiempaan konsonanttiloppuisuuteen. Vanhassa kirjasuomessa abessiivi on
yleensä yksinäis-t:llinen, mikä päätteen historiallista asua ajatellen onkin loogista
– loppu-k on sulkenut tavun, jolloin pääte on saanut heikon asteen. Myös geminaatallinen pääte on esiintynyt vanhassa kirjakielessä, samoin loppuheittoinen
abessiivi. Vanhalle kirjakielelle tyypillinen on myös preposition ilman käyttö -tAtyypin abessiivin kanssa (esim. ilman rahata); näin on mahdollisesti haluttu vahvistaa heikkoasteista abessiivia, jotta se erottuisi tarpeeksi selvästi vahvaasteisesta partitiivin päätteestä. Abessiivin päätteen esiintyminen geminaatallisena
viittaa siihen, että pääte ei olisikaan kaikkialla ollut k-loppuinen, vaan karitiivijohdin -ttA olisi toiminut yksinään sijapäätteenä. (Kettunen 1940a: 36; Rapola
1966: 119 - 120; Häkkinen 1985: 88, 1994: 207 - 208; Lehtinen 2007: 77.)
2.3.4 k-loppuiset taipumattomat
Taipumattomien muotoryhmä koostuu monenlaisista taipumattomista sanoista,
joiden yhteisenä historiallisena piirteenä on k-loppuisuus. Taipumattomissa sanoissa loppu-k voi esiintyä yksin (*elik) tai osana partikkelinjohdinta (*pitkältik)
(Terho Itkonen 1966: 34). Muutamia harvoja poikkeuksia (suoraan partikkeleina
kieleen lainautuneet sanat, esim. aina, vielä) lukuun ottamatta partikkelit ovat
syntyneet nomineista tai verbeistä merkityksen muutoksen kautta. Hakulinen
nimittää taipumattomia partikkeleiksi ja pitää adverbeja partikkelien alaryhmänä.
(Hakulinen 2000: 9 - 10.)
Nimitän ja ryhmittelen taipumattomien luokkaa nykyisen sanaluokkajaon perusteella. Nykyisin adverbeja (esim. ylitse, takana, aluksi, yllättäen) ja partikkeleita (esim. tietysti, melko, jotta, aha) pidetään kumpaakin taipumattomien alaryhminä, joita erottaa se, että partikkelit esiintyvät aina yksin eivätkä voi saada
omia määritteitä tai toimia määritteinä, kun taas adverbit voivat sekä saada määritteitä että olla määritteinä. Lisäksi partikkeleilla on lähinnä keskustelun kulkuun
liittyviä, tekstiä jäsentäviä ja indeksaalisia merkityksiä. Sama sana voi olla toisessa lauseyhteydessä adverbi ja toisessa partikkeli (esim. En tule juuri nyt
(adverbi); Kuka nyt (partikkeli) tuollaista uskoisi). Kolmas taipumattomien ryhmä on adpositiot eli pre- ja postpositiot (esim. kautta, luona, jälkeen, lähtien).
(Vilkuna 1996: 42 - 45; ISK: 427, 638 - 641, 645, 677, 769 - 771.)
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2.3.5 Prolatiivi
Erityisluonteensa vuoksi prolatiivi ansaitsee lähemmän tarkastelun erillään muista
taipumattomista. Prolatiiville löytyy vastineita etäsukukielistäkin, joten sen voisi
olettaa syntyneen jo suomalais-ugrilaisella tai jopa uralilaisella kaudella, mutta
yleisen käsityksen mukaan itämerensuomalaisen prolatiivin arvellaan kuitenkin
syntyneen myöhäiskantasuomalaisella kaudella. Etäsukukielten muodot eroavat
nimittäin semanttisesti melko paljon itämerensuomen prolatiiveista, ja lisäksi
prolatiivin kaltaista sijamuotoa olisi vaikea pitää vanhempana kuin ulko- ja sisäpaikallissijajärjestelmää. Prolatiivin kuulumisesta toisaalta sijamuotoihin ja toisaalta taipumattomiin on erilaisia mielipiteitä eri tutkijoilla. 1800-luvulla prolatiivia pidettiin varsinaisena sijamuotona, mutta 1900-luvulla sitä on yhä yleisemmin
pidetty partikkelina. Muutamat tutkijat (E. N. Setälä, Lauri Kettunen) laskivat sen
tosin vielä 1900-luvullakin sijamuotoihin kuuluvaksi. Vaikuttaakin, että prolatiivin määrittelyssä vallitsee jonkinlainen kompromissi: sitä nimitetään usein adverbimaiseksi sijamuodoksi. Yhteistä prolatiivin määrittelyssä on se, että prolatiivi
ilmaisee, mitä tietä tai mitä myöten tekeminen tapahtuu. (Hakulinen 2000: 108;
Suoniemi-Taipale 1994: 13 - 14).
Suoniemi-Taipale (1994: 242 - 243) esittää prolatiivin synnylle useita syitä,
joista mainittakoon nämä: millään muulla muodolla ei voida ilmaista yhdessä
väylän ja tavan merkitystä (esim. meritse ilmaisee sekä väylää (meri) että kulkutapaa esim. matkustamista laivalla), ja prolatiiveihin voi liittää possessiivisuffiksin täydentämään sen merkitystä, toisin kuin esimerkiksi i-latiiveihin (läpi). Prolatiivien avulla ilmaisuun on siis saatu lisää tarkkuutta. Suoniemi-Taipale pohtii
laajasti prolatiivien kuulumista sijoihin ja taipumattomiin. Hän toteaa, että muotoryhmä sijoittuu selkeästi näiden kahden rajamaille, mutta lähemmäs taipumattomia kuin sijoja, mihin keskeisin perustelu on se, että prolatiivin päätettä ei voi
liittää mihin tahansa nominiin. Toisaalta hän huomauttaa, että ”partikkelimaisuus”
(siis kuuluminen taipumattomiin) ei ole kaikilla prolatiiveilla ihan selvää, sillä
prolatiivien leksikaalistumisessa on kaksi eri astetta. Tyypin ohitse, ylitse sanat
ovat selvästi kiteytyneitä muotoja, joita voidaan pitää partikkeleina (eli taipumattomina). Sen sijaan sanoissa maitse, meritse prolatiivin pääte on helposti irrotettavissa ja vaihdettavissa johonkin toiseen sijapäätteeseen. Prolatiivin pääte on
näissä tapauksissa siis liittynyt sellaiseen kantaan, josta voidaan muodostaa minkä
tahansa sijamuodon sanoja. (Suoniemi-Taipale 1994: 248 - 250.)
ISK:ssa prolatiivi käsitellään otsikon ”Sijojen rajatapauksia” alla. Prolatiivin
-(i)tse-ainesta nimitetään adverbijohtimeksi, joka substantiiviin liittyvänä on jos71

sain määrin produktiivinen: maitse, postitse, meilitse, runoitse. Näillä -(i)tseadverbeilla on myös paikallissijoille tyypillinen lokatiivinen merkitys, ja ominaisuuksiensa vuoksi siitä käytetäänkin sijamaista nimitystä prolatiivi. Prolatiivi
poikkeaa kuitenkin substantiivin sijamuodoista siinä, että se ei saa kongruoivaa
adjektiivimääritettä: *nopeitse postitse. (ISK: 1212 - 1213.) Oman aineistoni
prolatiivit ovat selkeästi kiteytyneitä muotoja, joita voidaan pitää taipumattomina,
ja siksi käsittelenkin ne taipumattomien alaryhmänä.
Yleisesti ajatellaan, että prolatiivin pääte on muodostunut lohkosyntyisesti siten, että nen-loppuisten sanojen taivutusvartalossa esiintynyt *ήťś-aines on käsitetty taivutussuffiksiksi, irrotettu alkuperäisestä yhteydestään ja siirretty sitten
kokonaisuutena muihin sanoihin. Tämä pääte on sitten kehittynyt muotoihin -is ja
-ts. Tämän kahtalaisen kehityksen on Suoniemi-Taipaleen mukaan selittänyt uskottavasti Terho Itkonen. Prolatiivisuffiksin lähtöasu on ollut *-ήťśe, joka raskaan
konsonanttiyhtymänsä vuoksi on hahmotettu tavuiksi kahdella tavalla – toisaalta
*-ή-ťśe ja toisaalta *-ήť-śe. Edellinen asu on johtanut -ise-varianttiin. Jälkimmäinen tavutus taas johti -ts:ään, kun tavunloppuisen klusiilin edeltä katosi ή ja -ts
rinnastui ja liittyi alkuperäiseen geminaatta-affikaattaan *ťťś. -ts on edelleen kehittynyt suomessa eri muotoihin soinnittoman dentaalispirantin kautta. (Hakulinen 2000: 108; Terho Itkonen 1981: 19 - 21; Suoniemi-Taipale 1994: 4 - 5, 230 231).
Suomen kirjakielen prolatiivin pääte on -(i)tse. Sen muoto vaihtelee murteissa, mutta yhteisenä piirteenä varianteille voidaan pitää ts:llisyyttä, joka samalla
on myös prolatiivisuuden yksi kriteeri. Prolatiivi luetaan tavallisesti loppuk:llisiin muotoihin, mutta sen alkuperäinen loppukonsonantti on voinut olla joko k tai -n, joista Suoniemi-Taipale pitää varhaisempana -n:ää. Tosin loppu-k on
hänen mukaansa liittynyt jo hyvin varhain prolatiivisuffiksiin pohjoisissa itämerensuomalaisissa kielissä, ja se on syrjäyttänyt loppu-n:n lähes kokonaan. (Rapola
1965: 230; Suoniemi-Taipale 1994: 11, 236 - 240; Hakulinen 2000: 108.)
2.4

Loppu-k nominin johtimena

Nykykielen loppukahdenteiset e-loppuiset nominit ovat olleet alkuaan joko k- tai
h-loppuisia44, mutta niihin on voinut alkuperäisten k:n ja h:n tilalle yleistyä myös
t tai s. Nykykielen johdin ex palautuu joko nominikantaiseen johtimeen *eh tai
44
Lukusana kolme on alkuaan t-loppuinen, mutta sen loppu-t lienee analogiaa monikon nominatiiveista (Rapola 1966: 312).
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verbikantaiseen johtimeen *ek. Suurin osa nykykielen nominikantaisista exjohdoksista palautuu *eh-loppuisiin muotoihin, ja verbikantaiset ex-nominit puolestaan palautuvat pääsääntöisesti *ek-loppuisiin muotoihin. Alun perin nominin
johtimena lienee ollut kuitenkin pelkkä *k tai *h, johon -e- on lohjennut mukaan
mahdollisesti e-vartalollisista kantasanoista. Denominaalista *ek-johdinta ei luultavasti ole vanhastaan ollut, mutta muutamia k-loppuun palautuvia nominikantaisia e-loppuisia substantiiveja on silti pystytty sukukielten ja murteiden pohjalta
osoittamaan (esim. räme (kantasana rämä) ja vuode (kantasana vuota)). Nämä
harvat esiintymät on selitetty analogioiksi vanhoista verbikantaisista *ekjohdoksista. (Hakulinen 2000: 119 - 120, 188 - 191; Rapola 1966: 298; ks. myös
SKES s.v. räme; rämistä; rämä; vuode; vuota; SSA s.v. räme; rämä; vuode; vuota; Häkkinen 2005 s.v. vuode.)
Nykykielessä alkuaan *eh- ja *ek-loput ovat yleensä langenneet yhteen niin,
että alun perin h-loppuiset nominit saattavat olla joissakin murteissa k-loppuisia ja
päinvastoin. Kuitenkin muutamissa suomen murteissa sekä karjalassa ja vepsässä
h-loppuiset on pidetty erillään k-loppuisista. Agricolan teksteissä *ek- ja *ehloppuisten nominien taivutus ei ole vielä langennut yhteen, vaan esim. kaste taipuu kasteen ja terve tervehen. Etelä-Pohjanmaan murteessa sekä kaakkoishämäläisissä murteissa *eh-loppuiset nominit ovat muuttuneet systemaattisesti esloppuisiksi, mutta *ek-loppuiset eivät. Etelä-Pohjanmaan murteessa *ek-loppuiset
esiintyvät yleensä et-loppuisina. Etelä-Pohjanmaan murteessa ero alkuaan *ek- ja
*eh-loppuisten nominien välillä on säilynyt myös siinä, että alkuaan *ehloppuisten nominien taivutuksessa esiintyy vokaalienvälinen h, mutta alkuaan
*ek-loppuisten nominien vokaalivartalot eivät esiinny -h-:llisina. Vetelinjoen
murteessa ja peräpohjalaismurteissa taas alkuaan *ek- ja *eh-loppuisten nominien
taivutus on langennut yhteen niin, että -h- esiintyy säännöllisesti myös alkuaan
*ek-loppuisten taivutuksessa. (Ojansuu 1909: 108; Rapola 1966: 309 - 312, 322 323; Leskinen 1979: 166 - 167; Mantila 1992: 6 - 9, 143; Hakulinen 2000: 119.)
2.5

Loppu-k monikon tunnuksena

Possessiivisuffiksit ovat ainoa loppu-k:llinen muotoryhmä, jonka loppu-k voidaan
aineistossani laskea palautuvaksi monikon tunnukseen. Aineistoni 3. persoonan
loppu-k:llisissa possessiivisuffikseissa on kaikissa tunnus -(n)sAk, joten käsittelen
tässäkin vain sitä.
Varhaiskantasuomen 3. persoonan possessiivisuffikseja olivat yksikössä
*-nsA, *-sA, duaalissa *-nsAn, *-sAn ja monikossa *-nsAk, *-sAk. n-alkuisella
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suffiksisarjalla ilmaistiin, että omistettavia oli useampi kuin yksi. Tämä n saattoi
olla eri tapauksissa myös genetiivin, akkusatiivin tai instruktiivin pääte. Kaksikossa tunnuksen loppuun liittyi -n, ja useampaa kuin kahta omistajaa ilmaisemassa on liitteen perässä ollut monikon tunnus -k. Omistusliitesysteemi ei kuitenkaan
pysynyt kauan säännöllisenä vaan joutui muutosten kouriin. -n- ruvettiin jo varhain hahmottamaan osaksi omistusliitettä, ja näin n:n alkuperäinen tehtävä omistettavien useuden ilmaisijana hämärtyi. Omistusliitteisiin tuli rinnakkain sekä
n:nnätön että n:nnällinen järjestelmä, jossa -n:n alkuperäinen omistettavan useutta
ilmaiseva tehtävä ei enää määrännyt, käytettiinkö n:nnätöntä vai n:nnällistä omistusliitettä. Tosin esimerkiksi kaakkoishämäläisten murteiden Iitin ryhmässä tämä
ero on säilynyt vielä 1900-luvulle saakka: tupas on tarkoittanut ‘sinun yksi tupasi’
ja tuvans ‘sinun useat tupasi’. Lisäksi 3. persoonassa sekaantuivat jo varhain
omistajankin useutta ilmaisevat luokat. Alun perin loppu-k on kuulunut 3. persoonassakin vain monikon possessiivisuffiksiin, mutta yleistynyt myöhemmin
myös yksikön 3. persoonaan monikon suffiksin vaikutuksesta. (Rapola 1965: 105
- 109; Hakulinen 2000: 112 - 114; Korhonen 1981: 244; Lehtinen 2007: 86 - 88.)
Näin yksikön possessiivisuffiksissa esiintyy siis monikon tunnus; -k ei välttämättä
edustakaan kaikissa esiintymispaikoissaan alkuperäistä tehtäväänsä.
2.6

kin- ja kAAn-liite

Myönteisen kin-liitteen aikaisempi asu on todennäköisesti ollut *γik ~ *gik ~ *kik,
ja sille tunnetaan vastine kaikista lähisukukielistämme sekä mordvasta. Liitteen
äänneasu on kantakielessä varioinut suffiksaalin astevaihtelun mukaisesti: vokaalin jäljessä on esiintynyt spirantillinen variantti, pääpainollisen tavun n:n jäljessä
*gik, ja *kik on puolestaan seurannut soinnitonta konsonanttia sekä ensitavua
kauempana myös n:ää, r:ää ja l:ää. Nykymurteissa kin-liitteen edustus on varsin
kirjava45: se voi olla vahva- tai heikkoasteinen, yksinäis- tai geminaatta-k:llinen,
lyhyt- tai pitkävokaalinen, h- tai hh-alkuinen, ja liitteen loppukonsonanttia voi
edustaa k, n tai kato. Nykyedustukseen on päästy paitsi äännelaillisen kehityksen
myös yhdenmukaisuuteen pyrkivän analogian kautta. (Kettunen 1907: 137 - 139;
Hakulinen 2000: 238; Mäkelä 1993: 10, 12, 169). Ojansuun (1921: 72) mukaan
asu kik on syntynyt risteytymällä kantasuomen liitepartikkeleista kin ja kak.
Useimmissa suomen sukukielissä kin-liitettä käytetään sekä myönteisissä että
kielteisissä ilmauksissa, ja aiemmin niin oli suomen kielessäkin. Kielteisen kAAn45

Ks. tarkemmin tyyppisanetaulukkoa Mäkelän (1993: 12) väitöskirjassa.
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liitteen arvellaan syntyneen suomen kielen erilliskehityksen aikana ja vieneen kinliitteeltä negatiivisen vahvistamisen funktion; lähisukukielistä sille on pystytty
osoittamaan vastineet vain inkeroisesta ja vienankarjalasta. Myös kAAn-liite on
kuulunut suffiksaalin astevaihtelun piiriin46: painottoman tavun vokaalin jäljessä
on ollut heikko aste ja kaikissa muissa asemissa vahva. kAAn-liitteen foneettista
asuakin on muokannut symmetrisoiva analogia. Lisäksi se vaihtelee loppukonsonantin ja vokaalin pituuden suhteen. Myös -h-:llisia variantteja esiintyy. (Mäkelä 1993: 10, 14 - 15.)
kAAn-liite on perinteisesti palautettu asuun kAhAn ~ *γAhAn, jossa -kA olisi
samaa ainesta kuin denominaalinen johdin kA (esiintyy esim. liittyneinä pronominivartaloihin jo-, ku-, mi-). Johdin -kA lienee alun perin sama kuin latiivinen ksuffiksi. Liitteen hAn-aines olisi sama kuin y. 3. persoonan pronomini hän, 3.
persoonan possessiivisuffiksi -Vn (esim. padasta-an < *paδastahen <
*paδastazen) ja liitepartikkeli -hAn (Hakulinen 2000: 114, 127 - 128, 237; Mäkelä 1993: 10, 17 - 18; Räisänen 1996: 375). Mantila kyseenalaistaa perinteisen
käsityksen väitöskirjassaan (1992). Hänen näkemyksensä mukaan kAAn-liite
palautuisi lyhytvokaaliseen *kan ~ γan -tyyppiseen asuun, ja pitkävokaalinen
kAAn olisi yleistynyt palataalispiranttinsa kadottaneiden kukaan, koskaan, mikään
-tyyppisten muotojen antaman mallin mukaan. Mantila on päätynyt käsitykseensä
nykymurteiden edustuksen pohjalta: Etelä-Pohjanmaalla ei esiinny lainkaan -h-:ta
kAAn-liitepartikkelissa, vaikka siellä muuten näyttää -h- säilyneen täysin. Vetelinjoella ja laajasti hämäläismurteissa sekä paikoitellen myös savolaismurteissa
esiintyy lyhytvokaalinen asu. kAhAn-tyyppinen asu on harvinainen sekä murteissa
että myös vanhassa kirjasuomessa (ks. Rapola 1965: 153), ja Mantila pitääkin sitä
myöhäisenä sekakehittymänä. (Mantila 1992: 64 - 66.)
Mäkelä ei väitöskirjassaan ota huomioon Mantilan teoriaa kAAn-liitteen alkuperästä vaan pysyttelee perinteisessä käsityksessä, jonka Mantila (1992: 66) arvelee olevan ”nuorgrammaattisen perinnön säännönmukaisuuksia vaativan ajattelun
tuote”. Kuten Savijärvi (1994: 116 - 117) toteaa, vaikka *kAn ~ γAn -tyypin hyväksyminen alkuperäiseksi asuksi Mantilan teorian mukaisesti muuttaisikin kielteisten liitteiden käsittelyä ja totuttuja ajatuskuvioita jyrkästi, on teoria voimassa
niin kauan kuin kukaan ei sitä kumoa. Mäkelä (1993: 71) pitää lyhytvokaalista
kielteistä liitettä omapohjaisena muodosteena, jonka analogiamallina on ollut kinliite, ja kuittaa Etelä-Pohjanmaan kAAn-liitteen -h-:ttoman edustuksen toteamalla,
46

Räisänen (1996: 381) huomauttaa, että astevaihtelu ei ole koskenut vielä kAAn-liitettä, vaan sen
alkuainekseksi oletettavaa interrogatiivipronominien suffiksia: ku-ka : *ketä-γä, mikä : *mitä-γä.
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että -h-:ttomat muodot näyttäisivät yleistyneen kohtuullisen nopeasti, pohtimatta
lainkaan mahdollisuutta, että kAAn-liitteen alkuperä olisikin -kAn. Lyhytvokaaliselle kAAn-liitteen alkuperälle antaa tukea myös oma aineistoni, jossa on vain
kaksi kAhAn-tyyppistä liitepartikkelia: Ej ole mjestä kuuttakahan ja ei kovin
koriakahan. Luulisi, että kansanrunoissa, jos jossakin, näkyisi juuri arkaistisin
muoto.
Myös kansanrunoissa hyvin yleisesti esiintyvä kAnA-tyyppinen muoto tukee
Mantilan teoriaa: kAnA:t tuntuisivat luontevammin syntyneen – runomitan vaatimuksesta – muodosta -kAn kuin muodosta -kAhAn. Mäkeläkin (1993: 18) arvelee
kAnA-tyypin muotoutuneen runomitan vuoksi runokielessä, josta se on sitten
levinnyt muuhun kieleen. Kuten Savijärvi (1994: 118) huomauttaa, esim. muotoa
ainakahan ei runomitta vaatisi muuttamaan muotoon ainakanan, mutta muodon
ainakan korvaaminen muodolla ainakanan taas vaikuttaisi runomittaan. Räisänen
(1996: 381) arvelee, että vienassa ja suomen itämurteissa kAnA-tyyppi on saattanut osaksi syntyä senkin vuoksi, että äänteellisesti vieras pitkä vokaali on purettu
metateesin avulla. Nykymurteissa tyyppi -kAnA on harvinainen (ks. Mäkelä 1993:
70), joten se lienee todellakin runokielen oma muodoste. Toisenlaisen näkökulman esittää Ojansuu, joka pitää kAnA-tyyppiä kantasuomalaisena. Hänen mukaansa lyhytvokaalinen kAn olisi loppuheittoinen muoto kantasuomalaisesta liitepartikkelista kAnA.47 (Ojansuu 1921: 72.)
Alpo Räisänen ottaa kantaa sekä Mäkelän (siis perinteiseen) että Mantilan käsitykseen kAAn-liitteen alkuperästä. Räisänen yhtyy Mantilan ajatukseen obliikvisijaisista lähtömuodoista *kelleγän, *milleγän, mutta toteaa, että Mantilan esitys
ei sellaisenaan sovi etenkään itämurteisiin. Räisänen kehittelee Mantilan teoriaa
edelleen esittämällä, että kAAn-liite on syntynyt länsimurteiden interrogatiivipronomineissa siten, että alkuperäisistä muodoista ku-ka : *ketä-γä, mikä : *mitä-γä
syntyi obliikvisijoissa heikkoon asteeseen spirantin kadottua pitkävokaaliset
muodot ketää, mitää. Vähitellen suffiksin interrogatiivinen merkitys hämärtyi ja
pitkävokaalisuuteen liittyi kiellon vahvistamisen funktio (Kuka tulee? Ei ketään
tule.). Koska kin-liitettä oli aiemmin käytetty myös kielteisessä merkityksessä,
kopioitui sen loppu-n luontevasti myös kielteisen suffiksin AA:n perään, ja näin
saatiin muodot ketään, mitään. Vokaalinpidentymä + n levisi obliikvisijoista
myös vahva-asteisiin muotoihin kuka, mikä, ja lopulta -kAAn lohkaistiin interro-

47
Ojansuu (1921: 72) pitää myös mahdollisena, että kAnA olisi syntynyt sanskriitin vahvistavan ghapartikkelin aineksesta ja siihen liittyneestä kieltosanasta na.
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gatiivikantaisista muodoista yleiseksi liitepartikkeliksi. Tämä kaikki olisi siis
tapahtunut länsimurteissa. (Räisänen 1996: 377, 380 - 381.)
Räisäsen mukaan länsimurteista -kAAn lainautui todennäköisesti joskus 1000luvun alkupuolella itämurteisiin, joissa jälkitavujen pitkät väljät vokaalit olivat
vielä tuntemattomia, ja niinpä outo AA korvattiin äännejonolla AhA. Edelleen
kAAn-liitteen loppu-n olisi korvautunut itämurteissa loppu-k:lla 1000-luvun alkupuoliskolla ja loppukahdennus olisi sivuuttanut -k:n 1500-luvun jälkeen. Näin
saatiin itämurteiseksi asuksi *kAhAn ~ * kAhAk. Liitepartikkeli -hAn ei olisi siis
koskaan kuulunut kAAn-liitteen loppuun, kuten aiemmin on ajateltu. (Räisänen
1996: 381 - 382.)
kin- ja kAAn-liitteen loppukonsonantin synty- ja kehityshistoria vaikuttaa varsin monimutkaiselta kuviolta. Rapola (1966: 300) arvelee kin-liitteen loppu-k:ta
reduplikatiiviseksi ainekseksi. Hakulinen (2000: 238) pitää kin-liitteen loppu-n:ää
analogiana kAAn-liitteen loppu-n:stä. Kettunen (1907: 137) päättelee, että lounaismurteissa kin-liite on saanut loppu-n:nsä kAAn-liitteeltä ja itämurteissa taas
liitepartikkeleiden loppukonsonanttien kehitys on edennyt toisinpäin: kAAnliitteen loppuunkin on yleistynyt k. Kuten edellä todettiin, Alpo Räisänen (1996:
379) esittää, että kAAn-liite on länsimurteissa syntyessään saanut loppu-n:n kinliitteestä. Matti Mäkelä (1993: 220) on huomannut väitöskirjatutkimuksessaan,
että lännessä sekä myönteinen että kielteinen liite esiintyvät murteittain yleensä nloppuisina ja idässä k-loppuisina (sekä kaakkoismurteissa loppukonsonantittomina) – kin- ja kAAn-liitteen edustus noudattaa pääsääntöisesti loppu-k:n yleisedustusta murteissa.
Kuviossa 3 kuvaan pääpiirteissään ja karkeistetusti kin- ja kAAn-liitteiden
loppukonsonanttien oletettua kehitystä ja lainautumista sen perusteella, millainen
kuva siitä aiempien tutkimusten pohjalta hahmottuu. Numeroilla 1.) - 4.) viittaan
kuvion 3 numeroihin. Lähtökohtainen oletus on, että kin-liitteen alkuperäinen
loppukonsonantti olisi ollut k, kAAn-liitteen n. 1.) Sekä lännessä että idässä olisi
siis esiintynyt alun perin liite -kik. Lännessä kik-liitteen -k olisi muuttunut -n:ksi.
2.) Lännessä olisi syntynyt kAAn-liite, joka olisi saanut loppu-n:n kin-liitteestä.
3.) Sitten kAAn-liite olisi levinnyt lännestä itämurteisiin, jossa kin-liite oli vielä
loppu-k:llinen, ja 4.) -kAAn olisi omaksunut loppu-k:nsa idässä kik-liitteeltä. Lännessä siis kumpikin liite olisi ollut loppu-n:llinen, idässä taas molemmat loppuk:llisia. Katkoviiva kuviossa 3 viittaa mahdollisuuteen, että kik-liite olisi lännessä
saanut loppu-n:n kAAn-liitteeltä.
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Kuvio 3. kin- ja kAAn-liitteiden loppukonsonantit. Tässä kuvataan karkeasti loppukonsonanttien oletettua kehitystä ja lainautumista kin- ja kAAn-liitteissä.

kin- ja kAAn-liitteen loppukonsonanttisuus liittynee yleiseen loppu-k:n ja -n:n
sekoittumiseen (vrt. esim. allatiivissa, ks. siitä esim. Rapola 1966: 299, 303 - 304;
Hakulinen 2000: 52). Liitepartikkelien syntyperäksi ei tarvitse olettaa vain yhtä ja
ainoaa lähtömuotoa. Vaikka kAAn-liite olisikin syntynyt lännessä, on sille voinut
olla malli paitsi loppu-n:llisestä kin-liiteestä myös loppu-k:llisesta kik-liitteestä.
Onhan länsimurteissa jälkiä myös -k:hon palautuvista kin- ja kAAn-liitteistä (ks.
Mäkelä 1993: 47, 53, 67, 69), mikä viittaa siihen, että myös lännessä on kAAnliite voinut olla loppu-k:llinen. Vielä 1000-luvulla (vrt. Terho Itkonen 1966: 239)
on voinut länsimurteissa esiintyä rinnakkain sekä n:ään että k:hon päättyvää kinliitettä, ja näin myös kAAn-liite olisi voinut saada sekä k:n että n:n loppukonsonantikseen. Vähitellen loppu-n olisi lännessä sitten syrjäyttänyt sekä kin- että
kAAn-liitteessä loppu-k:n kokonaan. Itämurteissa sen sijaan kummassakin liitteessä säilyi (tai yleistyi) -k. Muutos olisi joka tapauksessa tapahtunut niin varhain,
ettei siitä juuri kielellisiä muistomerkkejä olisikaan jäänyt (siis loppu-k:llisia
kAAn-liitteen esiintymiä). Vanhassa kirjasuomessa ei loppu-k:ta näy todellakaan
merkityn kin- ja kAAn-liitteisiin: vanhan kirjasuomen aineistoista ei löydy lainkaan ik-loppuisia kin-liitteitä eikä kAAn-liitteen tyyppejä (k)kAnAk, (k)kAhAk,
(k)k(A)Ak AAk, Ak, nAk. Esimerkiksi Agricola (ks. Agricola-korpus) on kirjoittanut: temekin, sijttekin, nytkin, Isänsäcin, mwtkin, Heki, nytki, tuliskaan,
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sanakan.48 kin-liite on myös voinut saada lännessä analogiamallin loppu-n:stä
jostakin muualtakin kuin kAAn-liitteestä.
Seuraavaksi käsittelen lyhyesti niiden kin- ja kAAn-liitteen tyyppien historiaa
ja morfologiaa, joista on esimerkkejä aineistossani. Näitä tyyppejä ovat -(k)kik,
-ik, -hik, -nik, -AnAk, -kAnAk ja -Ak. Tyyppejä -AnA(k) ja -kAnA(k) käsittelen ja
selvittelen perusteellisemmin, koska ne näyttävät olevan varsin harvinaisia suomen murteissa sekä vanhassa kirjakielessä ja valaisevat osaltaan Gananderin runomateriaalin laatua. En käsittele vielä tässä aineistoni kin- ja kAAn-liitteen tapauksia vaan otan esimerkkejä Gananderin muista teksteistä (lähinnä sanakirjasta).
Vahva-asteisen kin-liitteen kaikkein varianttien edeltäjä -(k)kik voi yksinäisk:llisena esiintyä yleensä missä ympäristössä tahansa, mutta geminaatallinen
muoto esiintyy yleensä vain vokaalin jäljessä.49 Pohjois-Karjalassa liite esiintyy
yleensä loppu-k:llisena; muualla savolaismurteissa vaihtelevasti kadollisen ja nloppuisen rinnalla. Loppukonsonantin edustus kin-liitteessä noudattelee loppu-k:n
yleistä katoamis- ja säilymistendenssiä. (Mäkelä 1993: 103, 107, 134 - 135.)
Heikkoasteisen tyypin -ik seuraaja -ix (~ -in) erilaisissa varianteissaan esiintyy yleisesti suomen murteissa, etenkin jokin-pronominissa, mutta varsinkin itämurteissa myös muihin lekseemeihin liittyneenä. Se on heikkoasteisista kinliitteen varianteista laajalevikkisin ja esiintyy lähes kaikissa suomen murteissa.
Pohjois-Karjalan murteista Mäkelä antaa siitä runsaasti loppu-k:llisia esimerkkejä: kelloik, hulluik, tupakalleik. -ix on syntynyt säännöllisen äännekehityksen tuloksena vokaalin jälkeisiin asemiin spirantin kadottua (esim. *kalassaγik > >
kalassai(x ~ k ~ n). (Ks. Mäkelä 1993: 11 - 13, 30, 42, 54, 68, 72, 93 - 96, 101 107, 119, 121, 149.) ix-tyypin myönteinen liitepartikkeli on vokaalin jälkeisistä
heikkoasteisista muodoista tavallisin ja laajalevikkisin. Se tavataan yleensä vain
pääpainottoman lyhyen vokaalin jäljessä, ja tavallisesti se ei esiinny nominatiivissa muiden kuin persoona- ja demonstratiivipronominien yhteydessä. -ix esiintyy
eniten pohjoisessa ja idässä, ja sen esiintymistiheys pienenee liikuttaessa kohti
etelää ja länttä. Liitteen esiintymisen distribuutiorajoituksia on eniten niillä alueilla, missä sitä esiintyy vähiten, ja suurifrekvenssisillä alueilla (kuten Kainuussa ja
myös Pohjois-Karjalassa sekä osassa Pohjois-Savoa) se taas voi liittyä mihin
tahansa vartalon loppuvokaaliin ja esiintyä myös nominatiivissa. Heikkoasteisista
konsonantinjälkeisistä kin-liitteen asuista kaikkein laajalevikkisin alue on n:n
48

Saman on todennut myös Kettunen (1907: 136) Ojansuun keräämien havaintojen perusteella Agricolan kielestä.
49
Loppu-k:llisissa muotoryhmissä esiintynee aina yksinäis-k:llinen liite. Toisaalta sillä ei ole edes
merkitystä liitepartikkeleiden loppukonsonanttien käsittelyssä.
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jälkeisillä muodoilla. Heikkoasteinen h-alkuinen liite esiintyy tavallisesti vain
vokaalin jäljessä, mutta sitä voidaan tavata joskus myös t:n ja s:n jäljessä. (Mäkelä 1993: 13, 105 - 107, 121.)
kAAn-liitteen muoto -A(k) ~ -A(n) ~ -Ax ei ole murteissa kovin yleinen. Tavallisesti se esiintyy vain muutamien pronominien obliikvisijoissa sekä adverbissa
yhtään, mutta joskus myös muissa vartaloissa. (Mäkelä 1993: 61, 70, 79, 87, 136,
156.) kAnA-muodon Genetz (1890: 187) arvelee syntyneen ”vasta Suomenmaassa” kansa-sanan partikkelina käytetystä latiivista tai essiivistä. Karjalan kielestä
Genetz antaa esimerkit ei ensinkänä, siitänä, joiden kohdalla hän viittaa J. Mustakallion (1883) kirjoitukseen. Mustakallion (1883: 70, 74, 75, 77, 78, 83) Akonlahden ja sitä ympäröivien kylien murretta käsittelevän artikkelin kielennäytteistä
löysin paitsi Genetzin antamat esimerkit (ne olivat proosatekstissä) myös muutamia muita vastaavia esiintymiä, kuten ei tuostana (runokielessä), ei lähtetkänä, ei
mitänä, ei ketänä (proosatekstissä). Mustakallio ei kuitenkaan käsittele tekstissään kAAn-liitepartikkelia, vaan edellä olevat esimerkit löytyvät hänen artikkelinsa kielennäytteistä.
Genetz mainitsee myös asun -nAk käsitellessään kAAn-liitepartikkelia. Tosin
Genetzkään ei anna siitä esimerkkejä, vaan viittaa nAk-asujen kohdalla Lönnrotiin. Genetz mainitsee myös na, nä -muodot, joiden kohdalla hän viittaa E. J.
Chydeniukseen (1886). (Genetz 1890: 96). Chydenius (1886: 105) toteaa Laihian
murretta käsitellessään, että ”loppuaspiratsiooni” kuuluu nA-muotoihin ja viittaa
T. G. Aminoffin (1871) Etelä-Pohjanmaan murteen tutkimukseen. Aminoffin
(1871: 63) mukaan kielteinen liitepartikkeli kana, känä, na, nä esiintyy EteläPohjanmaalla, esim. ei ollenkaa, hänellä e ooi mitänä, ei me ilkiä millänä tavalla,
ei kukana ja ei ketänä.
Lönnrot (1958 s.v. nak; nä, näk) selittää sanakirjassaan (esimerkkeinä ei
ollennak, ei mitänä l. mitänäk) nak, näk -muotojen olevan kAAn-liitteen murteellisia variantteja. Hän lienee saanut esimerkkinsä keräämistään kansanrunoista,
esim. En minä mitänäk voita (SKVR VII2 2459). Renvall (1826 s.v. Nak, Näk) on
ottanut nAk-muodot hakusanoiksi sanakirjaansa ja selittää ne savolaisiksi varianteiksi kAAn-liitteestä. Renvallin (1826 s.v. Nak) antamaa esimerkkiä ei
minullanak ei ole kansanrunoissa – edes ilman loppu-k:ta. Renvallin esimerkki ja
maininta savolaisuudesta perustuneekin Gananderin (1997 s.v. mullanak) sanakirjan sitaattiin50:

50

Renvallin tiedetään käyttäneen apunaan Gananderin sanakirjaa (ks. esim. Romppanen 2001: 142).
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mullanak pro minullakaan | ej ollut mullanak Saw. ej heller hade jag.
Kun nyt ajatellaan nAk-muotojen kiertoa lähteestä toiseen, näyttäisivät ne olevan
peräisin Gananderin sanakirjasta. Sieltä ne savolaisen leiman keralla on kopioinut
sanakirjaansa Renvall, jonka perusteella taas Lönnrot nimittää niitä murteellisiksi,
ja Genetz puolestaan on käyttänyt lähteenään Lönnrotia. Gananderin merkintä
Saw. viitannee savolaiseen kansanrunoon, josta hän oletettavasti on säkeen ej
ollut mullanak saanut, mutta Renvall on käsittänyt sen tarkoittavan yleensä savonmurteista ilmaisua (kuten Gananderkin toki on saattanut ajatella). Edellä esiteltyjen lähteiden nA(k)-muodon täytyy olla heikkoasteinen variantti AnA(k) asusta kAnA(k). Varianteista saadaan analogiayhtälö (kuvio 4), josta näkee, millaisissa
suhteissa n- ja k-loppuiset heikko- ja vahva-asteiset (k)AnA(k)-muodot ovat toistensa kanssa olleet.

-kAAn

→

-kAnA

-AAn

→

X

X = -AnA

-kAAk

→

-kAnAk

-AAk

→

X

X = -AnAk
Kuvio 4. Analogiamallit (k)AnA(k)-liitteen asuista.

Ganander (1997 s.v. wielä; wärkkyminen; puutun; päiwä) on kirjoittanut sanakirjaansa muitakin esimerkkejä AnAk-liitteestä:
ällös wjelänäk wihastu blif intet än heller ond
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wärkkyminen, -isen s. beställande, wälde | ej ole wärkkymistä sillä i. a. jolla
ej ole waltaa mitänäk talossa
ej se puutu minuhun mitänäk det går mig icke an
ettei pääse päiwinähän at han aldrig nånstin slipper därut, selwiäk sinä
ikänäk declarat priorem sententiam
Kainosta tai Kotuksen sähköisestä korpuksesta ei löydy yhtään ikänäk-muotoa.
SKVR:n korpuksessakin ainoa maininta tapauksesta ikänäk on alaviitteessä Gananderin runon 245 kohdalla, jossa todetaan, että Ganander on sanakirjaansa
muuttanut lähdetekstinsä säkeet ättei päsek päifvinähän, selviek sinä Ikänä asuun
ettei pääse päivinähän, selviäk sinä ikänäk.51 Tämän muutoksen selitetään valaisevan Gananderin horjuvaa käsitystä oikeasta savolaismurteiden kirjoitusasusta.
(SKVR XV: 113.) Myös Hormia (1961: 439) on antanut tälle Gananderin sanakirjassa esiintyvälle säkeelle lähteeksi Berghin kokoelman säkeen selviek sinä Ikänä.
ikänäk-tapaus antaa mielestäni selvän näytön Gananderin pyrkimyksestä kielitieteelliseen ajatteluun. On erittäin merkittävää, että Ganander on lisännyt k:n muotoon ikänä. Niinkään oleellista ei ole se, että hän tässä tapauksessa näyttää lisänneen loppu-k:n sellaiseen paikkaan, johon se ei kielihistoriallisen tiedon perusteella kuulu, kuin se, että hän ylipäätään näyttää ajatelleen asiaa ja merkinneen
itsenäisesti loppu-k:ta. Hän lienee siis hahmottanut lähdetekstinsä muodon ikänä
muodostuvan vartalosta ikä- ja liitepartikkelista -änäk, mitänä-tyypin antaman
mallin mukaan, ja kirjoittanut sanakirjaansa ikänäk.
Gananderin sanakirjan esimerkit jolla ej ole waltaa mitänäk talossa ja ej se
puutu minuhun mitänäk näyttäisivät proosatekstiltä. Niiden alkuperä ei selviä
Hormian tutkimuksesta, eikä niitä vastaavia säkeitä löydy myöskään kansanrunokorpuksesta.52 Tämäkin todistaa sen, että Ganander on kirjoittanut muihinkin
kuin kansanrunoteksteihin loppu-k:n (ks. tästä luku 2.9) – tosin nämä muodot
voivat olla suoraa kopiota jostakin muusta lähteestä, jota ei vain ole pystytty selvittämään. Säkeen ällös wjelänäk wihastu lähteeksi on Hormia (1961: 344) osoittanut Henrik Achreniuksen sepittämän nimipäivärunon säkeen Ällös wielänäk
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Tämä säe ei kuulu tutkimusaineistooni, koska sitä ei ole SKVR XV:n runoissa.
Muista kansanrunoista löytyy esimerkkejä paitsi mitänäk-muodosta myös vahva-asteisesta liitteestä
pronominin mitä yhteydessä: En minä mitänäk voita, Ilman iltaini kuluis[i] (SKVR VII2 2459) ja En
voinut mitäkään tehhä, Kovin sarvet tappeliit (SKVR III2 1304). Ilman loppu-k:ta (A)nA-liitteestä
löytyy kansanrunoista runsaasti esimerkkejä, esim. Eikä pikkuista pit[äisi], Vähästänä vastoaisi ja
Mik’ on noista? [ei] mitän[ä], Ku on noista? ei kutana, (SKVR I4 137, 383).
52
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wihastu. Sen Ganander näyttää siis kopioineen sanakirjaansa lähdetekstinsä mukaisessa asussa.
Gananderilla (1997 s.v. mitä) on myös känäk ja änä-liitteiset esimerkit, jotka
vaikuttaisivat proosatekstiltä:
ej mitäkänäk kuulu hörs ingen ting | ej näistä pidä puhua mitänä tala härom
om dessa, ingen ting
Myöskään näiden esimerkkien lähde ei selviä Hormian tutkimuksesta eikä niitä
löydy kansanrunoista. Ganander on käyttänyt (k)AnA-asuisia liitepartikkeleita
myös muissa kirjoituksissaan, esimerkiksi Runo-Kirjassa (1786: 22, 28, 26, 29):
mitänä, kummingana, ensinkänä. Koko Kotuksen sähköisestä korpuksesta ei löydy k-loppuisena (paitsi Gananderin sanakirjassa) asuja AnAk tai kAnAk. Kun kävin läpi kaikki AnA, ÄnÄ-loppuiset esiintymät, löytyi varsinkana sekä kaksi kertaa pahanenkana.
Murteiden muoto-opin sähköisen korpuksen (DMA) signumihaulla kAAnliitteestä ei löydy esiintymiä AnA(k) tai kAnA(k). Ihan kaikkea aineistoa ei kuitenkaan ole signumoitu, ja siksi täydensin hakua sanamuotohaulla. Sanamuotohaulla
ei löydy merkkijonoon AnAk-päättyviä tapauksia. Jos taas etsii sanamuotohaulla
ana-loppuisia ja änä-loppuisia sanoja, osumia on yhteensä lähes 3000. Tähän
joukkoon tulee hyvin monenlaista ainesta, kuten esim. myytävänä, tänä, kana,
sana, aikana. Näiden kaikkein läpikäyminen ei ole mahdollisen saavutettavan
hyödyn kannalta järkevää. Jo pelkkiä kAnA-osumia tulee yli 900.
Etsin lisäksi muoto-opin sähköisestä korpuksesta (DMA) sanamuotohaulla
seuraavia kansanrunoissa esiintyviä (k)AnA-liitteisiä sanoja ja sain seuraavanlaisen tuloksen (etsin DMA:sta mitänä-, ketänä-, hyvänä-, pikkustana-,
harvoinkana-, mullana-,vielänä- ja ikänä-alkuisia sanoja): mitänä esiintyy kaksi
kertaa (Suomussalmelta), ketänä, pikkustana, harvoinkana, mullana ja vielänä
eivät esiinny lainkaan, ja hyvänä-esiintymissä ei ole yhtään ana-liitteistä tapausta.
ikänä esiintyy 52 kertaa, mutta niissä tapauksissa näyttäisi olevan ajan adverbi
ikinä, eikä vartalo ikä-, johon olisi liittynyt liitepartikkeli asussa änäk (ei ne kyllä
unohru ikänä; ei niistä tule mitää ikänä). Koska Muoto-opin arkiston kokoelmia
oli helmikuussa 2008 digitoitu vain alle kuusi prosenttia, selvitin (k)AnAtapaukset myös varsinaisesta Muoto-opin arkiston (MA) kokoelmasta etelä- ja
keskipohjalaismurteiden sekä savolaismurteiden osalta, joissa (k)AnA-tapauksia
on mahdollista esiintyä. Niitä löytyi seuraavat: minäkänä, seppäkänä,
syöräkkänä, ei mikänä, ei kukana (3 kertaa), muutakana, tiijäkkänä ja
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ollenkana.53 Näyttäisi, että kAAn-liitteen asut (k)ana, (k)änä eivät ole siis yleisiä
murteissakaan.
Ojansuun (1921: 72) mukaan liitepartikkeli kAnA on ollut yleinen länsimurteissa ja pohjoisviron murteissa. Savijärvi (1994: 118) toteaa (ks. myös SMS s.v.
ainakaan) kAnA-tyypin olevan yleinen vienankarjalassa (ks. myös Erkki Itkonen
1936: 64) ja esiintyvän myös suomessa ainakin etelä- ja kaakkoishämäläisissä
murteissa, Länsi-Uudenmaan murteissa, Etelä-Pohjanmaalla paljoltikin sekä satunnaisesti Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Mäkelä (1993: 18) arvelee
kAnA-tyyppisen kielteisen liitteen lainautuneen suomesta karjalan kieleen alun
perin runokielen välityksellä – lainautumisreitille Savijärvi (1994: 118) kaipaa
lisäperusteita: kuinka on selitettävissä se, että näitä kAnA-tapauksia on pääasiassa
Etelä-Pohjanmaalla, mutta itämurteissa vain muutama?
Etelä-Pohjanmaan murteiden kAnA-asut Mäkelä (1993: 71) mainitsee tilaston
ulkopuolisena harvinaisuutena. Hän ohittaa Savijärvenkin (1994: 118) kyseenalaistaman edellä mainitun ristiriidan runokielen piirteestä ja toisaalta EteläPohjanmaan murteisuudesta toteamalla, että Etelä-Pohjanmaan murre on muutenkin leimallisen vanhoillinen. Mäkelä toteaa, että na, nä -aineksen alkuperää on
hankala osoittaa, ellei se sitten ole samaa johdinta, joka esiintyy esim. pronomineissa minä, sinä. (Mäkelä 1993: 71.) On erittäin merkittävää, että Ganander
näyttäisi saaneen muistiin sellaista aineistoa (k)AnAk-liitteestä, jota muualla ei ole
juuri säilynyt.
Ojansuu (1921: 72 - 73) havainnollistaa artikkelissaan kantasuomen partikkeleista (ka, kak, kana, kin) risteytymällä syntyneitä uusia muodosteita ja toteaa, että
risteytymistapoja on ollut erilaisia, kuten esim. kin + kak > kik. Tätäkään kuviota
vasten tarkasteltuna ei ole kummallista, vaikka kAAn-liitteen asu varioi runsaasti
sekä muun äänneasunsa että myös loppuäänteensä suhteen. Loppukonsonanttia
Mäkelä pitää sekundaarina, mitä se ilmeisesti onkin – seurausta liitteiden välisestä
analogioinnista. (Mäkelä 1993: 71).
2.7

Loppu-k suomen lähisukukielissä

Arvo Laanestin (1975: 77) mukaan suomen lähisukukielissä sananloppuinen k on
säilynyt vain inkeroisessa eli isurin kielessä ja vatjan itämurteessa sekä võrun
murteissa laryngaaliklusiilina. Tämän perusperiaatteen lisäksi voidaan todeta
-k:sta säilyneen jälkiä myös liivissä ja vepsässä. Täysin nykykielestä kadonnut
53

Nämä tiedot olen saanut Mari Siiroiselta sähköpostitse 21.2.2008.
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loppu-k on siis vain karjalasta (esim. Setälä 1899: 210 - 211; Laanest 1975: 77;
Leskinen 1998: 379). Loppu-k on kadonnut karjalan kielestä jäljettömiin, eli sen
merkkinä ei ole enää kielten nykymuodossa edes loppukahdennusta (Ojansuu
1918: 14; Kettunen 1960: 6; Leskinen 1998: 379; KKM). (Ks. itämerensuomalaisten kielten loppu-k:sta myös ALFE: 402 - 403).
Vepsässä sananloppuinen k on Kettusen (1960: 32) mukaan kadonnut, mutta
Zaiceva (1995: 20) toteaa sen säilyneen ek-nomineissa osassa murteita. Myös
Tunkelo (1946: 110 - 111) ja Turunen (1965: 57) antavat esimerkkejä, joissa murteittain esiintyy g tai gi-loppua alkuaan k-loppuisissa sanoissa (azeg : azeget ‘ase :
aseet’, kudeg : kudeged, ludegi : ludeged). Vatjassa -k:n esiintyminen on kahtalaista: länsivatjasta se on kadonnut täydellisesti, mutta itävatjassa se esiintyi mediaklusiilina G, joka saatettiin yleistää sellaisiinkin muotoihin, joihin se ei alkuperäisesti ole kuulunut, esim. suuressiG ‘suureksi’. Loppu-k on vatjassa esiintynyt
ek-loppuisissa nomineissa (*kastek > lännessä kase ja idässä kaseG), abessiivissa
(leivättä,leivättäG), 1. infinitiivissä (juvva, jooaG), imperatiivissa (anna, annaG),
kielteisessä preesensissä (en anna, en annaG), monikon 1. ja 2. persoonan päätteessä (saamma, annamma; saammaG, annammaG), stik-loppuisissa adverbeissa
(űvässi, űvässiG ‘hyvästi’) ja latiiveissa (tänne, tänneG). (Kettunen 1930b: 48 50.)
Viron kielessä sananloppuisesta k:sta saattaa näkyä merkkejä eteläviron murteissa, joissa sen jatkajana esiintyy vahva laryngaaliklusiili (kašte’, aňna’). Võrun
ja setun kirjakielissä laryngaaliklusiili myös merkitään näkyviin joko merkillä
tai q. Lauseen keskellä saattaa kuulua myös heikko geminaatta klusiilin, s:n ja h:n
edellä, esim. mineš∪sûho ‘mene suohon’. Võrussa ja setussa saattaa loppu-k:n
jatkajana esiintyä myös -h (kaštèh). Pohjoisvirosta loppu-k sen sijaan on kadonnut
jäljettömiin. (Kettunen 1962: 50 - 52; Keem 1997: 5; Reimann 2000; Mägiste
2007.) Liivistä loppu-k on yleensä kadonnut jäljettömiin, mutta alkuaan ekloppuisissa nomineissa saattaa silti esiintyä sananlopussa G, esim. kaštừG ‘kaste,
kasteen’ (Kettunen 1960: 167 - 168).
Inkeroisen kielessä loppu-k on säilynyt varsin myöhään.54 Rapola (1966: 307)
mainitsee loppu-k:n mahdollisesta säilymisestä ”Hevaan inkeroismurteessa”.
Myöhemmin Rapola (1969: 137) toteaa loppu-k:ta esiintyvän eräissä LänsiInkerin inkeroismurteissa. Myös E. N. Tunkelon (1952: 14) ja Turusen (1959:
126) mukaan loppu-k on säilynyt inkeroismurteissa. Porkan (1885: 35 - 36, 85)
54

Seuraavaksi referoimani lähteet puhuvat inkeroismurteesta, mutta tarkoittavat käsittääkseni silti
inkeroista eivätkä inkerinsuomea.
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mukaan loppu-k on säilynyt Hevaalla ja Soikkolassa. Porkkaan viitaten toteavat
tämän myös Tunkelo (1952: 13 - 14) ja Sovijärvi (1944: 48), vaikka viimeksi
mainittu ei omissa Soikkolan tutkimuksissaan olekaan tavannut loppu-k:ta säilyneenä. Inkeroismurteen kohdalla Ruoppila (1955: 84) painottaa viittaamalla Sovijärven (1944: 48 - 50) tutkimukseen sitä, että johdonmukaisesti loppu-k on säilynyt vain Hevaalla, ja Soikkolan esiintymät ovat tulkinnanvaraisia. Kettusen
(1930a: 194) mukaan loppu-k:n esiintyminen on inkeroismurteessa mahdollista
vain Hevaalla ja osittain Soikkolassa, esim. kaded, meritsek, alak, pahhuussek
(omituinen johdannaistyyppi ‘pahuus’).
Ruoppila arvelee, että loppu-k olisi esiintynyt vielä muinaiskarjalassa, koska
se inkeroismurteessa on säilynyt, ja että sen esiintyminen inkeroismurteessa olisi
nimenomaan karjalaisvaikutusta. Loppu-k:n katoon johtaneista syistä tai tarkoista
ajankohdista on Ruoppilan mukaan vaikea sanoa mitään. Hän arvelee, että loppuk:n kato voisi olla jopa keskiaikainen, koska se on Uudellamaalla niin laajasti
kadonnut, ja joka tapauksessa varhaisempi kuin äyrämöisten muutto Inkeriin.
(Ruoppila 1955: 84; ks. myös Kettunen 1940b: 58.) Terho Itkosen (1966: 239)
mukaan loppu-k on kadonnut länsimurteista viimeistään 1300-luvulla.
2.8

Loppu-k suomen murteissa

2.8.1 Terminaalissa asemassa
Jo 1960-luvulla Terho Itkonen (1966: 198) totesi, että -k on katoamassa suomen
murteissa absoluuttisesta lopusta: sitä esiintyy vain muutamissa murteissa, ja
niistäkin se on korvautumassa katoedustuksella. Rapola (1966: 301) totesi vanhemman polven käyttävän loppu-k:ta enemmän kuin nuoremman. Vielä 1700luvun lopulla loppu-k:llinen alue oli niin laaja, että loppu-k:ta esiintyi pohjoisessa
jopa Pudasjärvellä asti. 1800-luvulla loppu-k:llinen alue ulottui Pudasjärven pohjoisosasta aina Päijät-Hämeeseen saakka. Läntisimpiä pitäjiä, joissa loppu-k:ta
silloin tavattiin, olivat Hämeessä Koski (Hämeenkoski), Keski-Suomessa Viitasaari ja Keski-Pohjanmaalla Pulkkila. Viitasaaren ja Kuhmoisen väliin jäävissä
Keski-Suomen pitäjissä (kuten Rautalammilla, Laukaassa ja Muuramessa) loppuk:ta ei kuitenkaan ole enää 1800-luvulla tavattu. (Terho Itkonen 1966: 200 - 211.)
1900-luvun loppupuolelle tultaessa loppu-k:llinen alue supistui nopeasti. Ennen 1940-lukua loppu-k:ta esiintyi puheessa vielä lähes samoilla alueilla kuin
1800-luvulla, ei kuitenkaan enää niin pohjoisessa, etelässä ja lännessä. Loppu-k:n
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ydinalueelta kaukaisimpia pitäjiä olivat Lammi, Kärsämäki ja Suomussalmi.
1940-luvun jälkeen loppu-k:llisia alueita näyttää muotoutuneen kaksi: toinen
Savoon Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan murteiden alueelle ja
toinen Päijät-Hämeeseen savolaismurteiden Päijät-Hämeen ja Etelä-Savon murteiden alueelle sekä hämäläismurteiden Kaakkois-Hämeen murteiden alueelle.
(Linden 1942: 37, 45; Turunen 1959: 125 - 126; Terho Itkonen 1966: 200 - 211;
Räisänen 1998: 162 - 171.)
Savon loppu-k:llisen keskittymän rajapitäjiä itärajalta katsottuna olivat Nurmes, Valtimo, Rautavaara, Nilsiä, Kuopio, Leppävirta, Heinävesi, Rääkkylä ja
Kitee. Hieman lännempänä loppu-k on ollut käytössä myös Pielavedellä. PäijätHämeen loppu-k:llisen alueen muodostivat Asikkala, Heinola, Sysmä, Mäntyharju, Pertunmaa, Hartola ja Joutsa. Näiden väliin jäävällä alueella loppu-k:ta on
tavattu myös Juvalla. (Terho Itkonen 1966: 200 - 211.)
Kesälahdella loppu-k:ta on tavattu vielä 1800-luvulla, mutta ei enää sen jälkeen. Keski-Suomen murteista loppu-k on kadonnut aiemmin kuin muilta loppuk-alueilta. Viitasaarella -k on esiintynyt vielä 1800-luvulla, mutta ei enää 1900luvulla, ja Kyyjärveltä sekä sen naapurikunnissa -k:ta ei ole tavattu enää 1800luvullakaan. Rautalammilta ei ole tavattu loppu-k:ta enää edes 1800-luvulla,
vaikka idempänä Pohjois-Savossa -k on säilynyt 1940 luvulle ja sen jälkeenkin.
(Terho Itkonen 1966: 202). Mielikäinen on tutkimuksessaan todennut, että EteläSavon murteesta -k on terminaalissa asemassa ja vokaalin edellä yleensä kadonnut. Mäntyharjun, Pertunmaan ja Juvan murteissa sananloppuinen k on kuitenkin
joidenkin puheessa säilynyt tauon edellä (pilkatak, takasik). (Mielikäinen 1981:
258 - 261.)
Lammilla on Terho Itkosen (1966: 202) mukaan tavattu loppu-k:ta vielä 1900
- 1939, mutta Valkealassa ja Orimattilassa ei enää 1800-luvullakaan. Mielikäisen
(1981: 261) kartasta näkyvät Kaakkois-Hämeen murrealueen Joutsa, Hartola ja
Sysmä, joissa loppu-k:ta voi esiintyä. Tutkimusten mukaan Hämeessä loppu-k on
säilynyt pitkään, varsinkin savolaismurteiden alueella ja murrealueiden rajalla
(Linden 1942: 37, 45; Terho Itkonen 1966: 202; Mielikäinen 1981: 258 - 261).
Eeva Lindenin (1942: 37, 45) tutkimuksen mukaan Kaakkois-Hämeen murteissa k
on yleensä kadonnut absoluuttisesta lopusta, mutta savolaismurteiden vaikutus
näkyy loppu-k:n esiintymisenä murrealueiden rajalla.
Heikki Leskisen (1998: 367 - 368) mukaan kaakkoismurteiden alueella (paitsi
pohjoisreunalla) ei ole enää edes loppukahdennusta merkkinä -k:sta. Veikko
Ruoppilankin (1955: 23 - 24) mukaan loppu-k on kadonnut kaakkoismurteista.
Hevaan ja Soikkolan alueen murteissa loppu-k on säilynyt pitkään, mutta niiden
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loppu-k:llisuutta käsittelevistä lähteistä on vaikea saada täyttä selvyyttä, kumpaa
kielimuotoa, inkeroista vai inkerinsuomea55 loppu-k:n käyttö koskee. Näyttäisi
kuitenkin siltä, että tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että inkerinsuomesta loppu-k
on kadonnut. (Ks. Kettunen 1930a: 194, 1940b: 58; Ruoppila 1955: 82 - 84; Terho Itkonen 1966: 30 - 32, 161, 202, 219.) Tosin Kettunen on merkinnyt murrekartastossaan (1940a: 28) loppu-k:n Hevaalle.
Tyypillisten loppu-k:llisten alueiden ulkopuolella loppu-k:ta on tavattu epätavallisen myöhään Pulkkilan ja sen ympäryskuntien murteissa. Terho Itkonen toteaa Kettusen tavoittaneen vielä 1920-luvulla Kärsämäeltä sananloppuista k:ta.
Loppu-k:ta esiintyy myös vanhoissa kansanrunoissa, jotka on tiettävästi tallennettu Pulkkilasta. Näissä runoissa on myös savolaismurteille tyypillisiä diftongiutumisia (pahoa, kovoa), joita Pulkkilan nykymurteessa ei ole. Itkosen mukaan
Pulkkilan vanhassa murteessa on hyvinkin voinut olla tämä savolainen piirre, sillä
vielä 1700 - 1800-luvun vaihteessa Pulkkilan pitäjään kuuluivat nykyiset Piippola, Kestilä ja Pyhäntä, joten vanhan Pulkkilan raja on ollut yhteinen savolaismurteisiin kuuluvien Kiuruveden ja Vieremän kanssa. (Terho Itkonen 1966: 210.) C.
A. Gottlund on tallentanut syntyperäiseltä pulkkilalaiselta loitsupätkän, jossa
esiintyi muoto tuostahik, mutta Terho Itkosen (1964: 210) mukaan on vaikea
tietää, oliko tässä kyse murrepiirteestä vai tallentajan ortografiasta. Gottlund viljeli omatekoista savolaismurretta, ja hän myös käytti loppu-k:ta (Häkkinen 1994:
208, 223).
Kaiken kaikkiaan loppu-k:n katoamiskuvauksesta terminaalissa asemassa
hahmottuu selvä kuva siitä, että loppu-k:n vahvinta aluetta on Itä-Suomi, ja loppuk:llisuus vähenee, kun siirrytään ydinalueelta pohjoiseen, etelään ja länteen. Ilmiö
on lähtenyt häviämään pohjoisesta, lännestä ja etelästä kohti itää. Kato on tuskin
edennyt kuitenkaan tasaisesti, vaan se on luultavastikin pysähtynyt joillekin paikkakunnille pidemmäksi aikaa, hypännyt joidenkin pitäjien yli ja ulottunut yhdessä
paikassa pidemmälle itään kuin toisessa. Pulkkilan seutu on hyvä esimerkki pysähtymisestä: siellä on ollut loppu-k käytössä ainakin runoissa vielä 1800-luvulla,
vaikka ympäriltä -k on kadonnut jo aiemmin. Ilmeisesti kato on edennyt länsirajaa
pidemmälle kuin savolaismurteiden läheistä Pulkkilan seutua pitkin. Pysähtyneisyyden teorialle antavat lisätukea muutamat Kainuun murteista tavatut loppu-k:t.

55
Isuri eli inkeroinen tarkoittaa Inkerinmaalla puhuttavaa kieltä, joka kuuluu itämerensuomalaisiin
kieliin. Inkerin suomalaismurteet tai inkerinsuomi tarkoittaa isurin kanssa samoilla alueilla puhuttavia
suomen kielen kaakkoismurteita. Inkerinmaa eli Inkeri on maa-alue, joka sijaitsee Suomenlahden
eteläpuolella ja ulottuu Karjalan kannakselta Narvaan. (Ks. esim. Lehto 1996, 1998, 2000.)
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Suomen keskiosassa loppu-k säilyi pitkään kapeana suikaleena Kyyjärven,
Viitasaaren, Rautalammin, Kuopion ja Liperin kohdalla. Niiden ympäriltä loppu-k
hävisi aiemmin, eli kato eteni Viitasaaren pohjoispuolella aina itärajalle saakka ja
Rautalammin eteläpuolella Liperin ja Kerimäen seudulle. Etelä-Savon alaosa,
kaakkoismurteiden läntisimmät pitäjät ja Hämeen seutu ovat oiva esimerkki loppu-k:n kadon hyppelystä, sillä näillä alueilla on muutamissa yksittäisissä pitäjissä
säilynyt loppu-k jopa 1940-luvulle saakka. Loppu-k:n hyppelevä katoaminen on
aiheuttanut jatkumon, jossa yhdessä linjassa on sekä loppu-k:ttomia että loppuk:llisia pitäjiä.
Loppu-k:n katoamisprosessi Savossa on kiintoisa: loppu-k on alkanut hävitä
savolaismurteiden reuna-alueilta siten, että sitä on esiintynyt aina vain vähenevästi äärialueilla ja lopulta vain satunnaisesti eri pitäjissä. Jossakin pitäjässä on voinut olla henkilö tai muutamia henkilöitä, jotka ovat säilyttäneet loppu-k:n, vaikka
se muuten olisikin jo kadonnut.
2.8.2 Vokaalin ja konsonantin etisessä asemassa
Vokaalin etisessä asemassa loppu-k toteutuu kolmella eri tavalla: Glottaaliklusiili
esiintyy savolaismurteissa lukuun ottamatta savolaiskiilan luoteiskärkeä, etelässä
Saimaan ympäristöä aina Mikkeliä ja Kangasniemeä myöten sekä LuoteisLaatokan aluetta, osassa perihämäläisiä murteita, Etelä-Pohjanmaan itäosassa,
Keski- Pohjanmaan murteiden pohjoisosissa ja Oulun seudun murteessa. Muilla
alueilla loppu-k:ta edustaa tässä asemassa kato. Säilyneenä loppu-k voi esiintyä
vain edellä mainittujen edustusten rinnalla vapaassa vaihtelussa. Glottaaliklusiilin
kanssa loppu-k on voinut vaihdella Pohjois-Karjalan murrealueella lukuun ottamatta Kesälahtea ja Ruskealaa, Pohjois-Savon murrealueen Säyneisissä, Kaavilla,
Tuusniemellä, Heinävedellä osittain ja Etelä-Savon murrealueen Savonrannalla
osittain. Täydellisen kadon kanssa se voi vaihdella Päijät-Hämeen murrealueen
Hartolassa ja Sysmässä, Etelä-Savon murrealueen Pertunmaalla ja Mäntyharjulla
osittain sekä osittain myös kaakkoishämäläisten murteiden Heinolassa ja Asikkalassa. (Terho Itkonen 1966: 216 - 219; Rapola 1966: 302 - 303.)
Konsonantin etisessä asemassa loppu-k:ta edustaa kato Jällivaaran murteissa,
Inarissa, Uudellamaalla, Porin seudun murteiden länsiosassa Luvian ja Kiukaisen
pohjoispuolella ja kaakkoismurteissa lukuun ottamatta Lemin seudun murrealuetta ja sitä ympäröiviä Suomen kaakkoismurteiden pitäjiä. Osittainen loppukahdennus eli -k:n muuttumien seuraavan konsonantin kaltaiseksi vain k:n, t:n, p:n ja
s:n edellä toteutuu Peräpohjalaismurteissa paitsi katoalueilla, Savolaiskiilan Evi89

järvellä, Lappajärvellä, Vimpelissä ja Alahärmässä, lounaismurteissa (paitsi Porin
seudun murteen katoalueet), Lemin seudun murteessa ja sitä ympäröivissä Suomen kaakkoismurteiden pitäjissä. Valtaedustuksena on loppu-k:n muodostama
geminaatta sitä seuraavan konsonantin kanssa: se esiintyy kaikkialla muualla
paitsi edellä luetelluilla katoalueilla ja osittaisen geminaation alueilla. -k voi olla
myös säilyneenä konsonantin edellä – eli esiintyä k:na muunkin konsonantin kuin
-k:n edellä – niissä samoissa murteissa, joissa se on säilynyt vokaalin etisessä ja
terminaalissa asemassakin. Näitä -k:n säilymistapauksia konsonantin edellä on
kuitenkin vain muutamia verrattuna yleiseen geminoitumiseen. (Terho Itkonen
1966: 38, 94.)
2.9

Loppu-k vanhassa kirjasuomessa ja varhaisnykysuomessa

Gananderin kirjoitus- ja runojenkeruutyöt sijoittuvat vanhan kirjasuomen loppuvaiheeseen, 1700-luvun loppupuolelle. Hormia (1961: 72) huomauttaa, että Gananderin tiedetään olleen hyvin uskollinen lähteilleen. Voitaisiin siis olettaa, että
Ganander ei olisi itse muuttanut keräämiensä ja tallentamiensa runojen asua, vaan
merkitsi ne niin kuin luki tai kuuli ne. Yleensäkin vanhan kirjasuomen kaudella
vallitsi periaate, että kansanrunot oli julkaistava tunnontarkasti siinä asussa, missä
ne oli kirjattu muistiin. Kansanrunojen julkaisemisessa ei näy toimituksellista
otetta, vaan sekä Porthan että hänen seuraajansa noudattivat tarkkaan aineiston
alkuperäistä asua. Myöhemmin tosin Porthanin kanta julkaisuperiaatteista hieman
lieveni: modernimman käsityksen mukaan eri toisintojen puutteita voitiin paikkailla vertailemalla eri toisintoja toisiinsa. Kuitenkin tämä alkuperäisyyden periaate säilyi aina Lönnrotiin saakka jopa niin vahvana, että Lönnrot toistuvasti korostaa, ettei ole lisännyt teksteihin mitään olennaista. (Hyvönen 2001: luku Porthanilainen julkaisutraditio ja Lönnrotin tekstualisointistrategiat säkeiden kompiloinnin tasolla.)
Kaisa Häkkisen mukaan vanhassa kirjakielessä on usein merkitty konsonanttiloppuisina ne sanat, jotka nykykielessä ovat loppukahdenteisia, vaikka mitään
yhdenmukaista linjaa ei olekaan nähtävissä. Merkintätavan vaihtelu kuvastaa
kirjoittajien erilaisia murretaustoja. Vanhimmat kirjoittajat ovat käyttäneet eri
loppukonsonantteja, esim. Agricolalla tarueh, terueh ‘tarve, terve’; Ljungo Tuomaanpojalla nuhdet, peitet; Bartholdus Vhaelilla homeh, mutta yhtä lailla myös
homes, homet ja Gananderilla kärmes, vikates. 1800-luvulla oli useita pyrkimyksiä jopa loppukahdennuksen säännölliseen merkitsemiseen, mutta yhteisesti hyväksyttyä merkkiä ei kuitenkaan onnistuttu löytämään: Reinhold von Becker ja
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Suomettaren toimituskunta viljelivät heittomerkkiä, Kustaa Renvall -t:tä (estet,
sadet), Samuel Roos -k:ta (ei sowik, woineeko saadak), ja myös h:ta käytettiin,
esim. Renvallilla hameh, itseh. 1800-luvun loppuun mennessä loppukahdennuksen merkit jäivät pois; sitkeimmin loppukahdennuksen merkintä näkyi liitepartikkelien edellä partikkelinalkuisen konsonantin kahdentumana (oleppas, tulekkin).
(Horila 1961: 296 - 297; Häkkinen 1994: 183 - 184.)
Rapolan mukaan -k:lla on yleisesti vanhassa kirjasuomessa katoedustus (este,
sinne, wäärälle, caikenni ‘kokonaan’, ylitze, miehetä, omansa, catzo, älä palwele,
olla, toimellisesti, waimoki). Katoedustus ei kuitenkaan ole ihan täydellinen, sillä
sivistyneen puhekielen merkkinä pidettiin loppukonsonantin ääntämistä, jossa
kirjoittajat ovat voineet soveltaa oman kieliyhteisönsä ääntämistapaa. Sanansisäisessä asemassa ennen jälkiliitettä loppu-k on saatettu merkitä näkyviin myös kirjoituksessa (kellecken, minulleckin). M. 1. ja 2. persoonan taivutuspäätteiden ja
omistusliitteiden mahdollisesta loppu-k:sta vanhassa kirjasuomessa ei ole säilynyt
juuri mitään jälkiä. Vanhan kirjasuomen i-loppuiset y. 3. persoonan kielteiset
konditionaalimuodot viittaavat Rapolan mukaan siihen, että myös niissä olisi
esiintynyt loppu-k:ta. (Rapola 1965: 230 - 232.)
Esimerkiksi Agricolan teksteissä -k:ta ei ole merkitty (Ojansuu 1909: 34).56
Tosin siitä on merkkejä erikoisissa imperatiivin y. 2. persoonan muodoissa, kuten
pidhexi welien ‘pidäpä, veljeni’ ja Tooxtenne ‘tuopa tänne’. Nämä ovat ilmeisesti
optatiiviin (tulkosi) verrattavia rakenteita, joissa k-tunnukselliseen imperatiivimuotoon on liitetty y. 2. persoonan omistusliite tai pikemminkin y. 2. persoonan
pronominista kehittynyt jälkiliite (Genetz 1886: 165; Setälä 1886: 120; Rapola
1965: 232).57 pidhexi-muoto olisi siten purettavissa seuraavanlaisesti: pidhek + si.
Muutamat vanhan kirjasuomen edustajat ovat merkinneet loppu-k:ta t:llä.
Suurin osa heistä on pohjalaisia, mikä on ymmärrettävää, sillä juuri pohjalaismurteissa -t:lliset muodot ovat tavallisia. -k:n edustustavat ovat usein sekoittuneet, ja
alkuaan k-loppuisiin muotoihin on analogisesti levinnyt t. Ljungo Tuomaanpoika
kirjoitti t:llisinä alkuaan ek-loppuiset nominatiivit (estet), usein latiiviset partikkelit (takat) ‘taakse’ ja toisinaan allatiivimuodot (yhdellet). Muita loppu-t:n merkitsijöitä olivat esimerkiksi Abraham Kollanius (puhet, jollet), Matias Salamnius
(nähdät), Juhana Wegelius (Sidet), Juhana Frosterus (kaloilletkin) ja Christfrid
Ganander (puhet). (Rapola 1965: 232 - 234.)
56

Saman tuloksen sain Kotuksen sähköisen korpuksen perusteella, ks. tämän luvun loppupuolelta.
Ojansuun käsityksen mukaan nämä tapaukset olisivat kysymyspartikkelin ja 2. persoonan pronominin lyhennyksiä (-kosa >> -ks), joihin Agricola olisi teorioinut loppu-i:n, mutta Rapola ei tähän selitykseen usko (ks. Ojansuu 1903: 177 - 179; Rapola 1965: 232).
57
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Terho Itkosen mukaan Christfrid Gananderilla oli satunnaisia yrityksiä käyttää loppu-k:ta kirjoituksissaan, jotka saattavat edustaa – eivät silti välttämättä –
Rantsilassa 1700-luvulla puhuttua murretta. Itkonen toteaa tavanneensa Gananderin proosateksteissä loppu-k:llisia muotoja (koetellak ja ulostoimittaak) vain Rapolan (1965: 234) mainitsemissa tapauksissa Gananderin arvoituskokoelmassa
Suomalaiset Arvotuxet (1783). Lisäksi Itkonen mainitsee Gananderin sanakirjan
tekstin Ejkö hän tuo mänek ongellek. (Terho Itkonen 1966: 210 - 211.)
Tutkimuskirjallisuuteen perehtymisen lisäksi olen selvittänyt itse loppu-k:n
merkintää vanhassa kirjasuomessa ja varhaisnykysuomessa. Olen etsinyt kaikki kloppuiset tapaukset Kotuksen sähköisestä korpuksesta siellä olevista vanhan kirjasuomen teksteistä sekä 1800-luvun teksteistä. Korpushauissa olen noudattanut
seuraavia periaatteita:
1.

2.

3.
4.

Ruotsinkielisten sanojen edes osittaiseksi karsimiseksi olen etsinyt vain kirjoitusasultaan sellaisia k-loppuisia sanoja, joissa loppu-k:ta edeltää e, y, u, i,
o, a, j, ö, ä, å tai v. Tällöin hausta on voinut jäädä pois joitakin k-loppuisia
muotoja, joissa esim. k:ta on merkitty ck:lla. Gananderin teksteistä (paitsi sanakirjasta) olen etsinyt kaikki k-loppuiset myös määrittelemättä, mitä k:n
edellä saa olla, ja hakutulos oli aitojen k-loppujen suhteen kummallakin kerralla täsmälleen sama. Muissakaan teksteissä merkittäviä eroja tuskin tulisi;
kysymys olisi joka tapauksessa vain muutamasta muodosta.
Gananderin teksteistä (paitsi sanakirjasta) olen etsinyt myös kaikki c:hen
päättyvät sanat, mutta niissä ei ollut yhtään sellaista sanaa, joissa -k:ta olisi
merkitty -c:llä. Muista kuin Gananderin teksteistä en ole etsinyt c:hen päättyviä sanoja.
Gananderin teksteissä esiintyvät loppu-k:t olen laskenut tarkasti, mutta muissa teksteissä (varsinkin 1800-luvun teksteissä) esiintymät ovat noin-lukuja.
Olen huomioinut hauissa myös k-loppuiset muodot, joiden perässä on jokin
seuraavista välimerkeistä: . , : ; ! ? .

Olen käynyt läpi kaikki Gananderin saatavilla olevat suomenkieliset tekstit ja
etsinyt niistä loppu-k:t. Koska Gananderin muut tekstit eivät kuulu tutkimusaineistooni, en ole tehnyt -k:n esiintymisestä tarkkoja kvantitatiivisia laskelmia tai
analysoinut niitä enkä myöskään ole etsinyt loppu-h:llisia, -s:llisiä tai -t:llisiä
tapauksia. Samasta syystä olen käyttänyt ensisijaisesti Kotuksen sähköisessä korpuksessa olevia Gananderin tekstejä, jotka perustuvat painettuihin teoksiin. Gananderin teoksista Kotuksen sähköisessä korpuksessa ovat seuraavat (ks. Sähköiset aineistot):
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Maan Miehelle (onnitteluruno) (1763): n. 100 sanaa
Suomalaisten Siunauxet (hääruno) (1766): n. 1 100 sanaa
Riemu-Laulut Runoisissa (onnitteluruno) (1766): n. 300 sanaa
Welwollinen Jälki-Muisto ja Waiwalloinen Elämäkerta (hautajaisruno)
(1766): n. 1 100 sanaa
Wanhan Wuoden Muistutuxet - - Uuden Wuoden Toiwotuxet (1771): n. 900
sanaa
Suomalaiset Arwotuxet, Wastausten kanssa (1783): n. 5 700 sanaa.
Uudempia Uloswalituita Satuja (1784): n. 27 000 sanaa.
Wenäjän Naima-Wijsu (1787): n. 200 sanaa
Maan-Miehen Huone- ja Koti-Aptheeki (1788): n. 8 300 sanaa.
Eläinden Tauti-Kirja (1788): n. 12 700 sanaa.

Kotuksen sähköisen korpuksen vanhan kirjasuomen kokoelmien aineslähteenä
ovat Ruotsin vallan aikaiset suomenkieliset painotuotteet ja yhtenäiset suomenkieliset käsikirjoitukset. Kokoelmien sisällön olen luetellut liitteessä 1. Aineisto
sisältää yli 3,2 miljoonaa sanaa – tärkeimmät vanhan kirjasuomen dokumentit.
(Ks. Sähköiset aineistot.) Gananderin teksteissä Kotuksen korpuksessa on noin
470 k-loppuista muotoa. Suurin osa näistä on sanakirjassa, ja vain muutama on
muissa teksteissä. Runossa Welwollinen Jälki-Muisto ja Waiwalloinen Elämäkerta
on yksi muoto, ”Eik ook onnikaan omana Ihmisillen itten suoden”. Vaikka tämä
onkin runomuotoinen teksti, on huomattavaa se, että teksti on Gananderin itsensä
sepittämä. Ganander on siis merkinnyt loppu-k:n itsenäisesti tuottamaansa tekstiin, ja hän on merkinnyt -k:n historiallisesti odotuksenmukaiseen paikkaan.
Arvoituskirjassa ovat jo aiemminkin mainitut proosatekstin muodot koetallak
niillä hänen tajuansa ja näistä Arwotuxista opitaan Suomen kielen runsaus ja
soweliaisuus kaikenlaisia asioita ulostoimittaak. Gananderin satukirjassa on 151
satua, joista 15 on runomuotoista. Suorasanaiset sadut (lukuun ottamatta kahta)
Ganander on kääntänyt eri kokoelmista, mutta runomuotoiset sadut hän on itse
sepittänyt. (Nuutinen 1997: XII.) Yhdessä runomuotoisessa sadussa Satu. Mies,
jolta Waimo kuoli, jota hän itki on yksi k-loppuinen muoto Wielä wanno
wimmattunna Jottei ota olenkana Enää elinkautenansa Puolisota peiton alle,
Eikä waimohon wanuuk Koska kuoli kelwos Akka Waimo werratoin wajosi
Tuonen uupukin unehen. waimohon wanuuk tarkoittaa Gananderin sanakirjan
(1997 s.v. wanun) mukaan ‘taga sig hustru’. Tässäkin on mielenkiintoista se, että
muoto on Gananderin sepittämässä runossa. Näiden teosten lisäksi Gananderilla
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esiintyy loppu-k:ta siis sanakirjassa, josta korpushaun58 perusteella löytyi noin
470 loppu-k:llista muotoa. (gan1766c.sen; gan1783.sen; gan1784.sen;
ganLexicon.)
Näistä sanakirjan loppu-k:llisista muodoista 260 tapausta sisältyy tutkimusaineistooni, mutta lisäksi sanakirjassa on vielä vajaat 200 muuta loppu-k:llista tapausta. Kun tiedetään, että kansanrunosäkeet on poimittu mahdollisimman systemaattisesti sanakirjasta SKVR XV:een, voidaan jo sen perusteella olettaa, että
loppu-k:ta esiintyy sanakirjassa aika runsaasti muussakin tekstissä kuin kansanrunosäkeissä. Esimerkkeinä niistä voisi mainita seuraavat: reistataan joss pitää
kutinsak (Ganander 1997 s.v. reistaan); tapak se kesällä, elikkä talwella (Ganander 1997 s.v. kuut); ej ole wärkkymistä sillä i. a. jolla ej ole waltaa mitänäk
talossa (Ganander 1997 s.v. wärkkyminen) ja hewonen alkaa nihkautuak (Ganander 1997 s.v. nihkaun). Hormia ei ole osoittanut väitöskirjassaan lähdettä näille Gananderin sanakirjan proosateksteille, joten ei ole tietoa, ovatko ne Gananderin omia tuotoksia vai perustuvatko ne johonkin lähteeseen, josta myös k:t olisivat
peräisin.
Ne Gananderin tekstit, joista korpusmateriaalia ei ole, olen käynyt läpi painetuista julkaisuista, mikrofilmeiltä, joihin on kuvattu käsikirjoitukset, tai käsikirjoituksista itsestään. Mythologia Fennicasta (Ganander 1984) olen käynyt läpi kaikki suomenkieliset esimerkit. MF:ssa on noin 270 sellaista säettä, joita ei ole
SKVR XV:ssä (ks. luku 1.4), ja näistä säkeistä olen löytänyt 26 k-loppuista muotoa, jotka ovat kaikki runomuotoisissa teksteissä. Tämä luku ei siis kerro MF:n
kaikkien k-loppuisten muotojen määrää tai sitä, kuinka monta sellaista k-loppuista
muotoa on MF:ssa, joita ei ole SKVR XV:ssä. Tämä johtuu siitä, että joissakin
sellaisissa säkeissä, jotka esiintyvät myös sanakirjassa (ja silloin myös SKVR
XV:ssä), saattaa olla loppu-k, vaikka sanakirjan säkeessä ei sitä vastaavassa muodossa ole. Esimerkkinä tällaisesta olkoon SKVR XV:n säe ejkä sinne kuu komota
(SKVR XV 323; Ganander 1997 s.v. komotan) ja MF:n (Ganander 1984: 81) säe
eikä sinne kuu kuumotak. Sellaisia k-loppuisia muotoja, joita ei ole SKVR
XV:ssä, on MF:ssa 29. Tosin tässä luvussa on mukana samoja sanamuotoja, jotka
esiintyvät myös sanakirjassa ja SKVR XV:ssä, mutta ne ovat erilaisissa säkeissä
kuin SKVR XV:n säkeessä, eli kyse on eri tapauksista (esimerkiksi palelek esiintyy sekä MF:ssa että SKVR XV:ssä, mutta erilaisissa säkeissä). Tällaisia samoja
k-loppuisia sanoja näistä 29:stä on 6. Ne ovat siis säkeissä, jotka eivät ole SKVR
58

Aineiston runsauden ja ruotsinkielisten sanojen runsauden vuoksi rajoitin sanakirjahakua (ks.luku
2.9).
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XV:ssä, mutta joissa on sama sana kuin SKVR XV:ssä. Mythologia Fennicasta
SKVR XV:een poimituissa säkeissä on 6 loppu-k:llista muotoa, eli yhteensä Mythologia Fennicassa on siis 35 loppu-k:llista tapausta.
Gananderin (ks. 1771a) sepittämässä Israel Reiniuksen hautajaisrunossa Iälki
Muisto Murhellinen ei ole yhtään k-loppuista sanaa. Veljensä Jacob Gananderin
häihin sepittämässään runossa Runot ratki Rakkauden, Naima keinon keikkauxet
Ganander (ks. 1771b) ei myöskään käytä loppu-k:ta. Arkkivirressä LeikarinWijsu, jota arvellaan myös Gananderin sepittämäksi, ei ole yhtään loppu-ktapausta (ks. SKVR XII1 2006). Sen sijaan Gananderin (ks. Riemu-Laulut Runoisissa) onnittelurunon Riemu-Laulut Runoisissa yhdessä runomuunnelmassa on
säkeet Nyt jo owat Oppineitten, Catzeldaak kämmenissä.59 Merkittävää on, että
Ganander on itse muodostanut tämän passiivin 1. infinitiivin catzeldaak ja merkinnyt siihen loppu-k:n. Passiivin 1. infinitiivin muotoja esiintyi vanhassa kirjasuomessa. Niissä oli peräkkäin passiivin tunnus, 1. infinitiivin tunnus ja latiivin
pääte. (Ks. Lehikoinen – Kiuru 1989: 147 - 148; Jaakko Leino 2001: 269.) Myös
Terho Itkonen (1966: 34) antaa loppu-k:llisen passiivimuodon *tultaδak infinitiivin latiivien käsittelyssä.
Gananderin Runo-Kirjassa (1786), johon hän on kääntänyt runomitalle muutamia Vanhan testamentin kirjoja sekä sepittänyt itse muutaman runon, esiintyy
myös loppu-k:ta. Ganander on kirjoittanut Runo-Kirjassa neljä kertaa itek sekä
kerran ittek, ypälek (tai ypälet) ja melskek (tai melsket). Tekstistä on vaikea saada
täyttä selvyyttä, onko näiden sanojen lopussa k vai t.60 Kyseessä voisi olla eloppuisen nominin yksikön nominatiivi tai sitten monikon nominatiivi. (Ks. Ganander 1786: 11, 13, 15, 21, 31, 32.) ittek ja melskek (tai melsket) esiintyvät Gananderin sepittämissä runoissa Haudan päälle ja Ajatukset Kirkko-maalla eli hautaus-Sialla. Muodot itek ja ypälek esiintyvät Gananderin runomitalle kääntämässä
Korkeaveisun tekstissä. Ganander (1786: 4) korostaa Runo-Kirjan esipuheessa,
että ”minä en ole tietäxeni yhtään toista, wäärää uutta meininkiä eli ymmärrystä
sisälle tunkenut; waan ainoastans Sovittanut Raamatun sanat sowelioihin
Runohin”. Jotta Gananderin loppu-k:iden itsenäinen merkintä näissä tapauksissa
varmistuisi, on Gananderin merkintää verrattava Raamatun teksteihin.
59

Ganander sepitti Porthanin väitöskirjaan onnittelurunon Riemu-Laulut Runoisissa. Hän teki siitä
kolme muunnelmaa, joista yksi on Porthanin väitöskirjassa. Tämä sama runo on myös Kainossa.
Kaksi muuta muunnelmaa ovat käsikirjoituksina SKS:ssä Topeliuksen kokoelmassa. Säkeet Nyt jo
owat Oppineitten, Catzeldaak kämmenissä ovat Gananderin käsikirjoitusversiossa.
60
Ganander on kirjoittanut teoksessaan Uudempia Uloswalituita Satuja (1784) kaksi kertaa yksikön
nominatiivin melsket (gan1784.sen). Tämän perusteella voisi ajatella, että hän on myös RunoKirjassaan merkinnyt sanan melske loppuun t:n eikä k:n.
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Gananderin sanastettavina olisivat teoriassa voineet olla kaikki raamatunkäännökset Agricolasta aina Räävelin vuoden 1777 käännökseen asti. Hormia
toteaa Gananderin sanakirjan lähteitä selvitellessään, että yksittäisissä lainauksissa on mahdotonta varmasti tietää, mitä raamatunkäännöstä Ganander kulloinkin
on käyttänyt, mikä johtuu osittain käännösten suuresta samankaltaisuudesta. Lisäksi Ganander ei aina siteeraa lähdettänsä ihan suorasanaisesti, ja toisaalta hän
on voinut käyttää myös Raamattuun perustuvia hartauskirjoja lähteenään. Kuitenkin Hormian selvityksen perusteella Ganander näyttäisi useimmiten sanastaneen
Lizeliuksen tarkastamia vuosien 1758 ja 1776 raamatunkäännöksiä, ja näistä vielä
useammin vuoden 1758 käännöstä. Jonkin verran Ganander on myös käyttänyt
lähteenään vanhempia käännöksiä, vuoden 1658 ja vuoden 1642 käännöstä. Yhden sitaatin Gananderin sanakirjassa Hormia on pystynyt osoittamaan perustuvan
myös Agricolan käännökseen. (Hormia 1961: 123 - 125.)
Kävin läpi Korkeaveisun tekstit Agricolan käännöksestä sekä vuosien 1642,
1658, 1758 ja 1776 käännöksistä. Kainossa on Agricolan käännös sekä vuoden
1642 käännös. Niistä ei löydy raamatunteksteistä lainkaan ypäle-alkuisia sanoja.
Korkeaveisun kohdassa, jonka Ganander on kääntänyt muotoon hyljää hermonin
ypälek (tai ypälet), esiintyy raamatunkäännöksissä yleensä ‘Hermonin vuoren
niska’. Muotoja itek ei myöskään ole tarkastelemissani raamatunkäännöksissä,
vaan Gananderin käännöksiä vastaavissa kohdissa esiintyvät muodot ite ja idze.
Verratessani Gananderin runomuotoisia Korkeaveisun ja Jobin kirjan tekstejä
raamatunkäännösten teksteihin huomasin, että Gananderin säkeet olivat lähimpänä juuri Hormiankin mainitsemia vuosien 1758 ja 1776 raamatunkäännösten tekstejä. (Ks. Agricola-korpus; Biblia; Raamattu 1658; Raamattu 1758; Raamattu
1776.)
Muista kuin Gananderin teksteistä Kotuksen vanhan kirjasuomen korpuksesta
loppu-k:ta löytyi vain vähän, mikä aiempien tutkimusten perusteella oli odotettavissakin. Näistäkin harvoista ovat kyseenalaisia erityisesti virsissä esiintyvät tapaukset, joista on hankala hahmottaa, onko kyseessä loppu-k vai k-alkuiseen suffiksiainekseen perustuva k, jolloin mahdollisen suffiksin muu aines on hävinnyt
tai jäänyt merkitsemättä. Tällainen on 1800-luvun virsiaineistossa (wk1701.sen)
esiintyvä taidammek, jonka loppu-k voisi olla aito loppu-k, mutta joka kuitenkin
tuntuu epäilyttävältä, sillä sekä vanhan kirjasuomen – lukuun ottaen oman tutkimusaineistoni – että 1800-luvun aineistoissa ei esiinny -k:ta näissä tapauksissa.61
61
Rapolan (1965: 231) mukaankaan vanhassa kirjakielessä ei esiinny juuri lainkaan -k:ta m. 1. ja 2.
persoonan taivutuspäätteissä ja omistusliitteissä.
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Kyse voisi paremminkin olla -kO-liitteen k-aineksesta. Lisäksi teksteissä esiintyy
selvästi sellaisia tapauksia, joissa ei pitäisi olla loppu-k:ta, vaan kysymyksessä
täytyy olla joko k-alkuiseen suffiksiainekseen perustuva k tai muu sekundaari k62,
esim. tervenäk ‘terveenä’, sittäk, paljok, vähäk, ollek (hemm1605.sen;
lpet1658.sen; wk1701.sen). Näitä tapauksia en ole laskenut k-loppuisiksi esiintymiksi. Näissä tapauksissa ei ole kuitenkaan kysymys assimilaatiosta, sillä yksikään näistä tapauksista ei ole k-alkuisen sanan edellä, esim. Paljok wähäk saatu,
Huonod olis sinull sittäk maata (hemm1605.sen; wk1701.sen). Tällaisia on myös
omassa aineistossani, esim. runossa 222 kavek ennek päästön päästi. Suomen
murteissa on muotoja Paljok siint heinämuast män hyyrii? ja Paljok kel jo mahta
ollak ku ruppe ikäm peev jo kajastama? (murre/sms). Näissä -k näyttäisi olevan
kysyvän kO-liitteen edustaja, joka on liittynyt nominatiiviin paljo. Nominatiivia
paljo on käytetty vanhassa kirjasuomessa adverbin paljon rinnalla samassa merkityksessä, ja paljo saattaa olla jopa yleisempi (Rapola 1965: 239, 241). Ehkä nuo
virsissä esiintyvät edellä mainitut paljok ja vähäk perustuvat tällaiseen. Myös
adverbiaali sitten on esiintynyt vanhassa kirjasuomessa n:ttömänä asuissa sijtte,
sijttä, sijtä, sitte ja sittä (Rapola 1965: 241). Muoto sittäk esiintyy murteissa,
esim. Pielisjärvellä: nin niitä sittäk sòu̬vettiin tuonnep Paŋkakosken nisk̆kaam
myö teältä (murre/näytteet), ja myös Terho Itkosen (1965: 35) mukaan sitte(n) ~
sittä voi olla murteissa loppu-k:llinen.
Ruotzin Suru Weisu -- Drotningin Ulrica Eleonoran [kuoleman johdosta] (varia1695b.sen) sisältää muutaman loppu-k:llisen tapauksen Soitta sinnek, soitta
tännek. Hemminki Maskulaisen Virsikirjassa on muotoja, joissa todennäköisesti
on kysymys k-alkuiseen suffiksiainekseen perustuvasta k:sta eikä aidosta loppuk:sta, esim. Jumal ijancaikisest hyljänek? - - Hänen laupjuns ijät puuttunek?63
(hemm1605.sen), joissa kysyvä kO-liite tuntuisi luontevalta. Myös Uusi Suomenkielinen Wirsi-Kirja sisältää tapaukset Jumal ijancaikisest hyljänek? - - Hänen
laupjuns
ijät
puuttunek?
(wk1701.sen).
Hemminki
Maskulaisella
(hemm1616.sen) on myös pari idzek-tapausta, joissa -k voisi olla kin-liitteen
alkua, sillä se sopisi hyvin kontekstiin: Poica puoli ei usco Isäpuoldans coscan.
62
Terho Itkonen (1966: 272 - 275) käyttää termiä sekundaari loppu-k niistä tapauksista, joissa tavunalkuinen k on joutunut sanan loppuun, yleensä loppuvokaalin kadottua, esim. tulik ‘tuliko’ ja tek
‘teki’. Viittaan termillä myös muihin epäaitoihin loppu-k-tapauksiin, kuten sellaisiin, joissa esim.
sananloppuista n:ää tai t:tä on merkitty -k:lla.
63
Hemminki Maskulaisen virsissä esiintyy harvinaisen runsaasti potentiaalimuotoja, joista osa on
kiistatta aitoja potentiaaleja, mutta osa potentiaalilta näyttävistä muodoista on imperatiivin tai indikatiivin funktiossa. Ne voivat olla myös runomitasta johtuvia johdoksia. (Ikola 1994: 29; Savijärvi 1995:
203.) Myös Häkkinen (1994: 257 - 258) pitää osaa virsien potentiaaleista epäilyttävinä.
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Eip isäk poicahans: Eik saeras läkäriäns: Idzek epäelen ain Minäk quin valitan.
Tällaisia muotoja, joissa kin-liitettä edustaa vain pelkkä -k, esiintyy
lounaismurteissa ja lounaisissa siirtymämurteissa (Mäkelä 1993: 35, 47).
Seuraavan katkelman loppu-k sen sijaan tuntuu uskottavammalta, vaikka siinäkin
kin-liite on toki mahdollinen: Ymmäryst ylidz / vastoin luondo / Paidzi miehen
auuta / muutoin Neidzen cohtu hedhelmän canda / Sen hedhelmän / jold idzek
luotu on. On myös huomattava, että -k:ttomia idze-tapauksia löytyy virrettiedostosta yli 300 kappaletta, joten todennäköisesti noissa edellisissäkään ei ole
kysymys aidosta loppu-k:sta.
Kotuksen sähköisen korpuksen 1800-luvun teksteissä (sisällön olen luetellut
liitteessä 1) esiintyy sananloppuista -k:ta määrällisesti vähemmän64 kuin vanhan
kirjasuomen teksteissä, mutta useammalla kirjoittajalla. Kuten jo aiemmin totesin
Häkkiseen (1994: 183 - 184) viitaten, 1800-luvulla loppukahdennuksen merkitsemistä viljeltiin tietoisesti, mistä varmasti johtuu loppu-k:n kohtalaisen runsas
esiintyminen korpusteksteissäkin. k-loppuisia muotoja esiintyy sekä runoissa että
proosateksteissä, mutta merkille pantavaa on, että osa näistä loppu-k:llisista muodoista on kielitieteellisistä teksteistä, joissa analysoidaan suomen kielen käyttöä ja
esitellään erilaisia muotoja. Esimerkiksi Lönnrot kirjoittaa Carl Niklas Keckmanille65: Nykynen usiammissa paikoissa käyvä luvata’ näyttää sillä tavoin
syntyneen, että alkuperäistä luvatta on ruvettu itsepäällänsä käyttämään
(tekliineeraamaan), josta sitte muutuntasiassa ( Locat. formal. ) on saatu
luvataksi, luvatak samate kun edemmäksi, edemmä’, taemmaksi, taemma’ edl
(lonnrot/valitut1.sen). Samuel Roos antaa abessiivin päätteet -etak, -tomatak
esitellessään sanojen paimen ja osaton taivutusta teoksessaan Johdatus Sanain
oikeaan kirjoittamiseen (johdatuskirjoittamiseen1851.sen). Lönnrotilla on muissakin teksteissä loppu-k:ta, noin kymmenisen muotoa, esim. kirjoituksessaan
Sanansaattaja Wiipurista -lehdessä: Ne jotka Oulun kirjapainajan puodissa
kysyvät näitä Sanomia saadak - - (lonnrot/valitut1.sen). Samoin Roos käyttää
-k:ta proosateksteissäänkin, paitsi kirjoitusoppaassaan (esim. Niille jotka siitä
eivät muutoin selvää saak, sanon tässa” (johdatuskirjoittamiseen1851.sen)),
myös muualla, kuten seuraavasta kappaleesta käy ilmi.

64
65

Vanhan kirjasuomen loppu-k:llisten esiintymien määrää nostavat Gananderin sanakirjan tapaukset.
Myös Keckman näyttää merkinneen loppu-k:ta (ks. Irmeli Pääkkönen 1994: 130, 2005: 82).
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Eniten 1800-luvun tekstien k-loppuisia muotoja on Almanakassa, noin 470 aitoa66 k-loppuista muotoa esim. Leikkuumies aloittaa työnsäk, pellon saralla,
verkkaisilla ja vakaisilla askelillaan, käyttäin viikahtensak varottamalla (Almanakka). Myös C.A. Gottlundin teksteissä on runsaasti loppu-k:llisia tapauksia,
noin 360, esim. Ne jotka tahtoovat kuulla tätä Helan huutamista, laittaiksevat
tännek Helluntain pyhinä ja Jokainen kyllä oivaltaa ettei tämä ouk mikään
pakanallinen juhla (otava1831.sen; otava_helka1832.sen; pieniarunoja1818.sen;
pieniarunoja1821.sen). S. Roosilla loppu-k esiintyy noin 70 kertaa, esim. Mintähden syttyy kynttilän sydän nykyisin niin sammutettuna ettei paljo savuakaan suitsek, jos toista kynttilää lähennetään? (johdatuskirjoittamiseen1851.sen; mintahden1845.sen); D. H. R von Schröterillä noin 30 kertaa, esim. Kyllä mä sullen
kyyvin annan, Ja annan ajo-hevoisen, Jonk’ ej kynnet jäällä nuljak, Jalat räiskyk
kalliolla (finnische_runen1819.sen) ja Suomettaren teksteissä lähes 60 kertaa
esim. ”tulkoon tännek, joka tahtoo!, Ite emme kuinkaan olek tätä hänen
kirjaansak nähnytkään, ja jos sen näkisimmeki, niin ei olisik tuostakaan ollut
meillä suurta apua, - - ja Se puoli-h sanojen lopuilla (Slut-aspiration), joka
näihin saakka on jätetty varsin merkitsemätä’, mutta jonka arvoa nykyisin on
ruvettu huomaamaan - jota muutamat ovat osottaneet h:lla, toiset -’:lla, toiset
niinkuin mekin -’:lla [= ‘ ylösalaisin], jolle’ sopisi antaa’ nimeksi: Kove’ - tämä
Kove’ eli’ puoli-h on T:ri Roosilta enimmästi’ muutettu joksikuksi Kerakkeeksi:
t:ksi, n:ksi ja k:ksi, esim. Ihmet, Kylväjällen, ei saak, käydäk, paikoin osotettu
‘:lla, paikoin jätetty osottamata’, esim. Lukialle, jakaa (inf.), ole (smtr1847.sen;
smtr1848.sen). Turun Viikko-Sanomissa on kymmenisen k-loppuista tapausta,
esim. ”kennenkään puolta pitamätäk” (tvs1820.sen; tvs1823.sen). Pari esiintymää
on myös julkaisuissa Sanan Saattaja Viipurista, esim. ”Ovat peitetyt perätik,
Kätketyt kädeltä Luojan” (ssv1833.sen; ssv1841.sen) sekä Oulun ViikkoSanomia, esim. Mäni meriä ylitek (ovs_1831.sen).

66

Aidolla tarkoitan sitä, että olen karsinut pois ruotsinkieliset sanat sekä ne muodot, joissa ei ole
kysymys -k:sta vaan siitä, että sana päättyy k-alkuiseen suffiksiainekseen, josta on merkitty vain alkuk.
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3

Loppu-k Gananderin kansanrunoissa

Aineistoni käsittely etenee seuraavalla tavalla: Ensimmäisenä on aineistoni loppuk:llisten tapausten ja niitä sisältävien säkeiden filologinen analyysi, jonka
selvityksiin myöhemmät luvut suurelta osin pohjautuvat. Sitä seuraa kvantitatiivinen analyysi sekä loppu-k:llisista että loppu-k:ttomista aineistoni tapauksista.
Viimeisenä ovat loppu-k:llisten muotojen murre- ja käsikirjoitustaustaa valottavat
luvut, joissa tarkastelen loppu-k:llisten tapausten alueellisuutta ja vertaan Gananderin säkeitä niiden oletettuihin lähdeteksteihin.
3.1

Filologinen analyysi

Tässä luvussa esittelen ja analysoin aineistoni loppu-k:lliset tapaukset muotoryhmittäin. Esimerkkisitaatit loppu-k:llisine muotoineen olen esittänyt seuraavalla
tavalla: Vasemmassa reunassa on runon numero SKVR XV:ssä ja sen perässä
sisennettynä runositaatti, jossa loppu-k:llinen muoto on lihavoituna. IS tarkoittaa
irtosäkeitä, jotka on koottu SKVR XV:een sivuille 185 - 191. Työssäni IS:n perässä oleva numero osoittaa loppu-k:llisen muodon sisältävän sitaatin järjestysnumeron SKVR XV:n irtosäeluettelossa. Nämä irtosäkeet ovat Gananderin sanakirjasta
löytyneitä irrallisia kansanrunosäkeitä, joita ei ole SKVR XV:ssä pystytty yhdistämään mihinkään runokontekstiin (ks. Timonen 1998: 11 ja SKVR XV: 185).
Kun viittaan Gananderin runoihin SKVR XV:ssä, en aina toista SKVR XV:tä,
vaan esim. ”Gananderin runo 256” tai ”runo 256” tarkoittaa runoa 256 SKVR
XV:ssä. Säkeiden käsittely etenee muotoryhmittäin runojen numerojärjestyksessä
muuten, mutta eri runoissa esiintyvät samanlaiset säkeet olen analysoinut peräkkäin. Irtosäkeet käsittelen numerojärjestyksessä kunkin alaluvun lopussa.
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3.1.1 Imperatiivit ja optatiivit
3.1.1.1 Imperatiivin yksikön 2. persoonan muodot
59.

[Neity] Maaria Emoinen, pistä sormes(i sulonen)
reikään revenneseen, hjenot helmasi kokoak

241.

Hjenot helmasi kokoak...

kokoak on aktiivin imperatiivin preesensmuoto verbistä koota. Se on muodoltaan
ja merkitykseltään tavanomainen, ja loppu-k:n funktio siinä on selvä. Ganander
selittää Neitsyt Marian olevan erinomainen auttaja kaikessa, varsinkin synnytyksissä, haavojen, sairauksien ja ruton hoidossa sekä tulipalon sattuessa. Gananderin
mukaan häntä pyysivät avuksi taikauskoiset, joiden runoihin sekoittui pakanallisuutta ja paavinuskoisuutta. (Ganander 1984: 55; ks. myös Siikala 1999: 170 171.)
Ganander (1997 s.v. helma) selittää säettä sanakirjassaan:
| hjenot helmasi kokoak J. Maria tag up, samla dina lena kjorttel fållar |
Säkeen ruotsinkielisen vastineenkin mukaan Neitsyt Mariaa kehotetaan keräämään hienon hameensa helmat. Neitsyt Marialla uskotaan olleen pitkälaahuksinen
silkkipuku päällä (Ganander 1984: 56). Helmojen kokoaminen toistuu usein etenkin synnytysloitsuissa, kun Neitsyt Mariaa kehotetaan kiiruhtamaan avuksi (Viljakainen 2005: 16).
80.

Sano Herra Salvollehen: - Tule pannus purkamahan, säpit hijden
särkemähän, salat salvoxi sysyäk

sysyäk on y. 2. persoonan imperatiivi verbistä sysätä. Runon kommentissa (SKVR
XV: 33) arvellaan, että vienalais-suomalainen vuorovaikutus selittänee muun
muassa sellaisen muodon kuin sysyäk. Jotta muodon sysyäk tulkinnasta imperatiiviksi voidaan olla varmoja, kaipaa säe salat salvoxi sysyäk selitystä myös merkityksensä puolesta. Ganander selittää sanakirjassaan (1997 s.v. salpa):
| sano herra salwollehen åt sina bommar, Run. | salwaxi til stängsel (cas. 11.
fact.), salwoxi in pl. | salat salwoxi sysyäk stöt före til regel.
Nämä säkeet ovat SKVR XV:n selityksen mukaan tässä runossa Gananderin itsenäisintä tekstiä. Säkeelle salat salvoxi sysyäk ei olekaan pystytty osoittamaan
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lähdettä Hormian väitöskirjassa eikä SKVR XV:ssä. salvo on sekä Gananderin
että muiden vanhojen sanakirjojen mukaan ‘laari’ (Florinus 1976 s.v. Cúmera;
Juslenius 1968 s.v. Salwo; Ganander 1997 s.v. Salwo; Renvall 1826 s.v. Salwo;
Lönnrot 1958 s.v. Salwo), eli siihen salpa ei tässä voi viitata. Gananderin selityksen mukaan Jeesus kehottaa salpaajiansa (vrt. ru. bommar ‘puomi’ ja bomma
‘teljetä’) avaamaan kahleet. Gananderin sanakirjassa (1997 s.v. pano) pannus
esiintyy substantiivin pano yhteydessä. Ganander selittää sen olevan noituuteen
kuuluva termi, ja ruotsinnos trollpossan kertoo, että pannus tarkoittaa noitapussia.
Lönnrotin sanakirjassa on hakusanana pannus, jonka selitetään olevan mansnamn
(Lönnrot 1958 s.v. Pannus). Lönnrotin tulkinta saattaisi liittyä hänen muistiinpanemiinsa kansanrunon säkeisiin Hannus pannus mies koria Läksi Koskelta
kosihin (SKVR VII1 489). Muut kansanrunot kuitenkin tukevat sanan pannus
tulkintaa jonkinlaiseksi noitapussiksi; esimerkiksi loitsuissa esiintyvät yleisesti
taikapussia tai taikoja merkitsevänä termit punnus / punos / punno, esim. Tämä
punos purkamahan (SKVR VI1 3938) ja Tämän punnon purkamahan (SKVR VII3
62).67
Tämä Luojan ylösnousemista kuvaava teksti on rakenteeltaan sirpaleinen ja
perustuu SKVR XV:n toimittajan Matti Kuusen tulkintaan. Gananderin runo
poikkeaa tyypillisistä Luojan ylösnousemusvirren teksteistä68 juuri näiden säkeiden Sano Herra Salvollehen: - Tule pannus purkamahan, säpit hijden
särkemähän, salat salvoxi sysyäk osalta. Nämä Gananderin uniikit säkeet saattaisivat kuvata tilannetta, jossa Kristus on vielä haudassa tai on juuri sieltä päässyt ja
ilmeisesti rukoilee Jumalaa auttamaan hänet haudan lukkojen takaa pois. Luultavasti kuitenkin vain säe Sano Herra Salvollehen: kuuluu varsinaisesti Luojan
ylösnousemisvirteen, ja säkeet Tule pannus purkamahan, säpit hijden
särkemähän, salat salvoxi sysyäk ovat peräisin loitsuista.
Säkeessä salat salvoxi sysyäk lienee sama ajatus Jumalan sanallaan sulkemisesta kuin SKVR:n korpuksen rukousloitsujen säkeissä N[eitsyt] M[aaria]
em[onen], Pane salvax sanasi (SKVR I4 127); Salvaksi sanat jumalan (SKVR I4
2086), Sanat salvaksi veräjän (SKVR VI1 3412); Sulkekoon lukku Luojan, henki
Herran salvatkoon, salvaksi sana Jumalan (SKVR VII3 860), Repi ilma
ikkunoiksi, taivas kaareksi jakaile, salvaksi sana Jumalan, Herran henki
67

Gananderilla (1997 s.v. punnus) on hakusanan punnus yhteydessä myös runosäe tules punnus
purkamahan, jossa punnus-sanalle on annettu synonyymi punos. Säe on SKVR XV:ssä runossa 317.
68
Luojan ylösnousemusvirressä kerrotaan, kuinka Jumala surmattiin ja haudattiin syvälle kiviseen
hautaan. Aurinko ensin herätti Luojan ja tämän neuvon mukaisesti sitten paisteellaan nukutti vartijat ja
sulatti kiviset esteet, jolloin Luoja pääsi pakenemaan. (Salminen 1934: 281 - 282; Asplund 1994: 220.)
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peitteheksi (SKVR VII4 1758), Pane suulle Herran henki, salvaksi sanat Jumalan
(SKVR IX4 864). salat saattaisi olla tässä myös kirjoitusvirhe, jolloin alkuperäinen muoto olisikin sanat. Jos säe kuuluu tähän Ylösnousemusvirteen, siinä voisi
olla ajatuksena, että Jumala sulkisi sanallaan esim. haudan uudelleen.69
84.

sä-äk säkkihin erähät, lijkkiö sian lihoa, karpio [kananmunia]

sääk lienee y. 2. persoonan imperatiivi verbistä säkeä ‘kerätä, koota’. Verbi säkeä
on hakusanana Gananderin sanakirjassa (1997 s.v. säen):
| sää imperat. fös in | sä-äk säkkihin erähät stopp i säcken fängsten |
Ganander siis selittää, että imperatiivi sää tarkoittaa ‘mätä, työnnä, sysää’. Säkeen sä-äk säkkihin erähät käännös on Gananderilla hieman ongelmallinen, sillä
ruotsin fängsten viittaa jonkinlaisiin kahleisiin. Sama säe on kuitenkin Gananderilla (1997 s.v. erä) myös hakusanan erä yhteydessä, ja siinä hän selittää säettä
seuraavasti:
| sä-äk säkkihin erähät stopp i säcken fängsten, wägkosten |
Ruotsin wägkosten ilmaisee selvästi, että Gananderinkin mukaan kyse on eväistä.
erä merkitsee vanhassa kirjasuomessa myös ‘sato, saalis’ (VKS s.v. erä). Luultavasti Ganander onkin kirjoittanut sanakirjaansa hakusanan säen kohdalla ruotsin
sanassa fångsten (muun muassa ‘metsästyssaalis’) å:n paikalle ä:n. Verbi säkeä
tai säetä on myös Jusleniuksen (1968 s.v. Säen) sanakirjassa samassa merkityksessä kuin Gananderilla:
Säen, säkeä l. säetä prunas congero. *praecipito. Farar glöden tillsamman.
*nedförer.
Myös Renvallilla (1826 s.v. Säen) ja Lönnrotilla (1958 s.v. säetä) on verbi säetä,
joka merkitsee muun muassa keräämistä ja kokoon kaapimista.
Tämä runositaatti on balladista Elinan surma. Klaus Kurki kehottaa siis vaimoaan laittamaan ”keräjihin Pohjanmaalle” lähtevälle miehelleen eväspussin
mukaan. Kantelettaren runossa (1982: 252) Elinan surma sanoo Klaus: ”sääli
säkkihin evästä”. Myöskään Gananderin runolle läheisissä toisinnoissa, joihin
viitataan runon kommenttiosuudessa (ks. SKVR XV: 35), ei ole muotoa sä-ä,
vaan yleensä sen tilalla on sääli. Sanalle sääliä on annettu merkitys ‘hankkia,
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Tämän runon tulkinta perustuu suureksi osaksi Timosen tietoihin sähköpostikeskustelussa
9.10.2007.
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laittaa, varustaa’ (Turunen 1981: 322). Merkitykseltään muiden runojen samantyyppiset säkeet vastaavat siis Gananderin säettä, mutta ilmeisesti Gananderin säe
sä-äk säkkihin erähät on vain toisesta toisinnosta. Sen ei siis tarvitse olla virheellinen tulkinta – sen olemassaoloa tukevat muiden sanakirjojen esimerkit säkeäverbistä merkityksessä ‘kerätä, koota’ sekä nominin erä molemmat merkitykset
‘eväs’ ja ‘saalis, sato’.
91.

neito pilvistä pirahak

pirahak on verbistä pirahtaa y. 2. persoonan imperatiivimuoto, jota Ganander
selittää (1997 s.v. pirahdan) sanakirjassaan seuraavasti:
pirahdan, -rahtaa v. n. spricker sönder, frangor - -* hastigt framkommer,
dryper ned, prosilio, stillo | - -| pirahak Run. imperat. flyg hastigt fram | neito
pilwistä pirahak i. e. pian tule alas |
Runosta käy ilmi, että tytärtänsä etsimään lähtenyt äiti lausuu nämä sanat ja kehottaa siis ”pilviin vietyä” tulemaan nopeasti alas. Myös Turusella (1949: 221,
1981: 253) on verbi pirahtoa, pirahtaa merkityksessä ‘singahtaa’.
115.

annak olla ollehexi: mustat mull’ on muutkin päivät,
?[mustapa minä] ittekkik

annak on selvä y. 2. persoonan imperatiivi verbistä antaa sekä muodoltaan että
merkitykseltään, eikä sen kontekstissakaan ole mitään selitettävää. Nämä huolirunoaihelmiin liittyvät sananlaskurunon säkeet ovat Gananderin sanakirjassa
(1997 s.v. annan) hakusanan annan kohdalla:
| annak olla ollehexi lät så wara |.
Säkeet ilmaisevat alistumista kurjaan kohtaloon, ja tätä perustellaan vielä runon
seuraavilla säkeillä [En ole musta] luonnan musta... Huoli huonoxi tekee(pi),
murhe muita mustemmaxi.
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142.

Neityt Maaria Emoinen, tulek pian, väle-en jouduk, - sinun lembeesi levitäk minun hullun huoventeexi.

IS: 168 sinun lembeesi levitäk70
tulek on y. 2. persoonan imperatiivi verbistä tulla, jouduk verbistä joutua ja
levitäk verbistä levittää. Nämä säkeet toistuvat samantyyppisinä monessa runossa.
Tässä ne kuuluvat pitkään rukoustekstiin, jossa ensin kysellään Kusta-ma anonen
apua, kusta huudan hoivantoni? ja sitten todetaan [Minäpä] luotan Luojahani,
[turvannen] Jumalahan[i]. Sen jälkeen pyydetään apua Jeesukselta ja Jumalalta
sekä lopuksi vielä Neitsyt Marialta, jota pyydetään tulemaan nopeasti apuun.
Säe sinun lembeesi levitäk on Gananderin sanakirjassa (1997 s.v. lemme) hakusanan lemme kohdalla:
lemme, -s, -t, -mmeen s. gunst, ynnest, nåde, mildhet, benignitas, gratia,
clementia | sinun lemoeesi lewitäk utbred din nåd
Sanakirjassa71 säe siis kuuluu sinun lemoeesi lewitäk. Sanassa lemoeesi onkin
epäilemättä kopiointi- tai kirjoitusvirhe, joka on korjattu SKVR XV:een. Säkeellä
pyydetään jonkinlaista lievitystä rukoilijan tuskaan: Neitsyt Marian lempeyden
toivotaan auttavan hädässä. Vaikka Neitsyt Maria oli yleisauttaja, pidettiin häntä
ennen kaikkea lempeän hoivaavana kipujen lievittäjänä, jolta pyydettiin tuskia
helpottavaa voidetta tai parantavaa lääkettä (Siikala 1999: 170 - 171).
192.

? Nuori mjes, kaharatukka: sinä kostuk koipeheni,
kestyk näihin kenkihini!

kostuk on y. 2. persoonan imperatiivi verbistä kostua ja kestyk verbistä kestyä.
Pronomini sinä vahvistaa omalta osaltaan, että kyseessä on todellakin imperatiivi
eikä esim. kysymys kostuko nuori mies kenkihini? Myös verbien merkityksen
selvittäminen vahvistaa tulkintaa. Gananderin sanakirjassa (1997 s.v. kestyn,
kostun) näitä säkeitä on selitetty seuraavasti:
kestyn, -styä v. n. idem ac kostun l. suostun, it. blifwer spak, tam, benägen,
mansvetus fio, assentior | kestyk näihin kenkihini maka dig, begif dig | sepä
suostu sukkihini, sepä kesty kenkihini | kestyy idem ac tulee kesuxi.
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Säe esiintyy Gananderin sanakirjassa vain kerran, mutta SKVR XV:ssä kaksi kertaa.
Olen tarkistanut kirjoitusasun myös sanakirjan käsikirjoituksen näköispainoksesta (Ganander 1937 1940 s.v. lemme).
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kostun, -stuin, -stunut, -stua v. n. tager til, blir bättre fet, frisk, accresco,
pingvesco, revalesco, kommer sig före | -- | kostu korpi, mjelly mehtä du ökn
wisa dig leende, bota up dig, du skog war benägen | ejpä kostuk kotihini i. e.
kommer ej ej tule | sinä kostuk koipeheni Run. vide kestyn |
kestyä ja kostua ovat siis Gananderin mukaan synonyymeja ja tarkoittavat ‘suostumista, leppymistä, suosiolliseksi tulemista, hyötymistä ja kesyyntymistä’. Lisäksi säkeen kestyk näihin kenkihini yhteydessä on ruotsinkieliset imperatiivit
maka dig ja begif dig, jotka ilmaisevat ‘liikkumista’ ja ‘siirtymistä’. Säkeet kuuluvat tanssilauluun, joten on mahdollista, että ne tarkoittavat konkreettisesti tanssiin kutsua. Toisaalta näillä säkeillä voidaan tarkoittaa myös suostumista avioliittoon, mutta samalla myös tulemista ja liikkumista (mielitietyn luo tai tämän mukana).
Verbi kostua on selvästi tunnetumpi kuin kestyä. kostua löytyy jopa Nykysuomen sanakirjasta (s.v. kostua), mutta verbin kestyä kohdalla VKS:ssakin
(s.v. kestyä) viitataan vain Gananderiin. Vokaalivaihtelu voi näissä Gananderin
säkeissä johtua alkusoinnustakin: kesty kenkihini, kostu koipeheni. Jusleniuksen
sanakirjaan (1968 s.v. kostun) on Porthan täydentänyt verbille kostua merkityksen
‘hyötyä’. Renvallilla (1826 s.v. kostun) ja Lönnrotilla (1958 s.v. kostua) on mielenkiintoinen vaihtoehtomerkitys verbille kestua eli kostua, nimittäin kostuu
minuun, josta Lönnrotilla on ruotsinnos vänjer sig vid mig ja Renvallilla saksannos sich gewohnen. Tämän merkityksen mukaan tulkittuna Gananderin säkeissä
neito siis toivoisi nuoren miehen tottuvan (‘suostuvan’) neidon koipiin ja kenkiin,
eli säkeet selvästikin viittaavat tanssimiseen tai avioliittoon houkutteluun.
SKVR:n osassa VII5 runossa 3290, joka on Tohmajärveltä, on säkeet Lepyl lehto,
kostuk korpi, jossa metsälle menijä loitsii itselleen hyvää metsästysonnea.
Tässäkin tulee esille sama ajatus: metsän kuningasta pyydetään suostumaan
metsästäjän toiveisiin. Säkeissä Lepyl lehto, kostuk korpi tulee esille ero Gananderin kansanrunojen merkintään: tässä J. H. Hakulisen vuonna 1889 muistiinpanemassa runossa on merkitty loppukahdennukset näkyviin (ks. SKVR VII5 3290).
198.

Jauhuo sinä kivonen !! Jauhak ainonen kiveni !!

jauhak on y. 2. persoonan imperatiivi verbistä jauhaa. Edellinen säe Jauhuo sinä
kivonen ja sen optatiivi Jauhuo tukee kertosäkeen muodon jauhak tulkintaa imperatiiviksi. Tässä työlauluihin kuuluvassa Jauhin-runossa on säkeelle jauhuo sinä
kivonen Gananderin sanakirjassa (1997 s.v. jauhan) vaihtoehtosäe Jauhak
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ainonen kiveni, joka periytyy todennäköisesti toisesta runotoisinnosta kuin muut
säkeet SKVR XV:n runossa 198:
|jauhuus imperat. Run. du må mala, jauhuo idem | jauhuo sinä kiwonen l.
jauhak vel jauhuos mala på, molito.
214.

Voi Jumala vallollinen, vallollinen, armollinen, piäk pilvissä käräjät,
sekehissä selvät neuvot, jottej noita kyllin soisik, kaihi viljalta vitosik!

piäk on y. 2. persoonan imperatiivi verbistä pitää. Ganander on ottanut sekehissätapauksen hakusanaksi sanakirjaansa (1997 s.v. sekehissä) ja selittää sen pohjautuvan sanaan sees ja tarkoittavan ‘uppklarnade himmeln’. Säkeet piäk pilvissä
käräjät, sekehissä selvät neuvot, jottej noita kyllin soisik, kaihi viljalta vitosik
luettiin MF:n (s. 116) mukaan karjaa laitumelle laskettaessa. Jumalaa siis pyydettiin antamaan selvät neuvot kirkkaalta taivaalta ja huolehtimaan näin karjasta.
MF:n runossa (s.116) ja SKVR XV:n runossa 349 pyydetään Ukkoa72 suojelemaan karjaa pahansuopuudelta, mutta tässä SKVR XV:n runossa 214 Jumalaa.
Ero johtunee juuri siitä, että runossa 214 näkyy jo ohjailu noituuden torjuntaan,
mutta MF:n ja runon 349 toisinnossa ei (ks. SKVR XV: 96).
K. F. Berghin73 kokoelman runo (SKVR VI1 3007), joka on luultavasti pantu
muistiin Pohjois-Savossa 1700-luvulla, poikkeaa vain hyvin vähän Gananderin
versiosta (SKVR XV: 96), mutta huomattavaa on, että Berghin runossa ei ole
loppu-k:llisia muotoja, vaikka säkeet Piä pilvisſä käräjät, Säkehissä ſelvät neuvot,
Ettei noita kyllin ſöysi, Kaihi viljalta vitoisi ovat muuten lähes identtiset Gananderin runon kanssa. Myös monissa muissa runoissa ovat nämä säkeet, mutta ilman
loppu-k:ta (ks. esim. SKVR I4 603; SKVR VI1 3006; SKVR VII1 373; SKVR VII4
2935; SKVR VII5 4498). Etelä-Savon runossa (SKVR VI1 3800) sen sijaan on
loppu-k (Piäk’ pilvissä käräjät, Säkeissä selvät neuvot), samoin toisessa Berghin,
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Gananderin mukaan Ukko oli Jumalan jälkeen suomalaisten vanhin jumalolento, jota pelättiin, mutta
jota myös pyydettiin avuksi kaikkiin toimiin (MF: 115). Ukko oli kaikkivoipa, kalliotkin särkevä
ukkonen, jota tietäjä kutsui avukseen lisäämään omia voimiaan. Ukko tarkoittaa pääasiassa pakanallista ukkosen jumalaa, mutta se samaistui myös kristilliseen Jumalaan tai tämän palvelijaan. Joka tapauksessa Ukko oli tietäjän tärkein auttaja. Agricolan julkaisemassa jumalainluettelossa Psalttarin käännöksen esipuheessa (1551) kerrotaan Ukon vakoiksi nimitetyistä olutpidoista, joita vietettiin runsaan
väen kanssa kevätkylvöjen aikaan. Pitojen tarkoituksena oli kuivuuden häätö, sateen hankkiminen ja
viljan kasvun edistäminen. (Harva 1948: 74 - 87; Haavio 1967: 148 - 150; Siikala 1985: 304, 342,
1999: 172 - 176.)
73
Berghin kokoelmasta ks. luku 3.4.
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Arvidssonin ja Niemen kautta kulkeneessa runossa: piäk pilfwisä käräjät, säkeisä
sälfwät neufwot (SKVR VI2 5313.).
227.

Neityt Maaria Emoinen,[tuo tänne] utunen pilvi, [kanna kaaren
karvalliset,] lämmin sarka läikäytäk

läikäytäk on y. 2. persoonan imperatiivi verbistä läikäyttää. Tässäkin runossa
rukoillaan Neitsyt Mariaa. Säkeet kuuluvat Pakkasen sanoihin, ja runon alussa
puhutaan pakkasen palelemisesta eli palelluttamisesta. Ganander selittää säettä
lämmin sarka läikäytäk (1997 s.v. sarkka) sanakirjassaan:
sarkka, -kan s. Bothn. S. idem ac wijnapikari, pullo en suup bränwijn, sarkat
pl. | -- lämmin sarka läikäytäk gif en wärmande dryck, se lämmittää den
upwärmer |
Neitsyt Mariaa pyydetään siis heilauttamaan (läikäyttämään) pikarillinen lämmintä juomaa eli ilmeisestikin siis lähettämään lämmin sade, ettei pakkanen palelluttaisi. Tätä tulkintaa tukee myös säe [tuo tänne] utunen pilvi.
242.

Tuosta tyvy (Tyrjän koski,) joki Jortanan kunehuk!

kunehuk on y. 2. persoonan imperatiivi verbistä kunehtua. Edellisen säkeen imperatiivi tyvy vahvistaa imperatiivitulkintaa. Ganander (1997 s.v. kunehdun) selittää
sanakirjassaan säettä seuraavasti:
kunehdun, -hduin, -htunut, -htua v. n. torckas ut som en ström, stadnar i
loppet, extorresco, torridus evado | joki Jortanan kunehuk i. e. kuiwa Saw.
Myös VKS (s.v. kunehtua) antaa kunehtua-verbille merkitykset ‘tyrehtyä, kuivua’
ja SKES (s.v. kunehtua) ‘kuivua tyrehtyä juoksussaan (esim. joki)’. Samankaltainen merkitys käy ilmi myös Gananderin sanakirjasta. Säkeet kuuluvat Verensulkusanoihin, eli loitsun tarkoituksena on pysäyttää veren juokseminen, johon
Tyrjän koski ja Jortanan joki viittaavat. kunehuk esiintyy samantyyppisissä säkeissä myös muissa vanhoissa kansanrunoteksteissä (ks. SKVR VI1 3336; VII3
435; VII3 440).
243.

Neityt Maaria emoinen, souteles metisin pursin, simapursin puuhaelek-

puuhaelek on y. 2. persoonan imperatiivi verbistä puuhaella. Gananderin sanakirjasta (1997 s.v. puuhaelen) käy ilmi, että säkeillä on puhuteltu nimenomaan
jungfru Mariaa eli Neitsyt Mariaa:
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puuhaelen, -lla v. a. ror, at fradgan står för båtstammen | souteles metisin
pursin, sima pursin puuhaelek Run. om J. Maria i runor.
Nämäkin säkeet on yhdistetty Verensulkusanoihin, mutta runossa ei varsinaisesti
pyritä lakkauttamaan verentuloa, vaan pyydetään Neitsyt Mariaa parantamaan
haava ja huolehtimaan, ettei se märkäne, minkä kertovat runon loppusäkeet Ellys
märillen männy, ellys vismoille(n) viruo - -. Muiden hyvien ominaisuuksiensa
lisäksi Neitsyt Marian sanottiin olevan myös taitava merellä (Ganander 1984: 56;
MF: 75). Tässä viittaus sima- ja mesipurteen voisi liittyä parantaviin voiteisiin,
joiden teossa Gananderin (1984: 56) mukaan Neitsyt Mariaa pidettiin taitavana.
253.

Munnu silmän tyttäriä, --, tuuvvos hyytä Pohjolasta, -- sillä hyyllä
hyy(vy)ttele(k), jäällä tuolla jä(ä)hyttele! - Mehiläinen ilman lintu, lennä tuonne, kunnak käsken: - - kaikkivallan
kamarihin, pistä sijpesi simaan, (kasta kaapunsi metehen,) höyräytäk
höyhemensi! Tuo simoa sijvenssänsi

Ganander käyttää sanakirjassaan muotoja hyyttele ja hyywyttelek, mihin viittaavat
myös SKVR XV:n toimittajien merkitsemät sulkeet. hyywyttelek on y. 2. persoonan imperatiivi verbistä hyydytellä. Ganander (1997 s.v. hyy; hyywyttelen) selittää
sitä sanakirjassaan:
| lämmin hyyllä hyywyttelek, meren jäällä jähyttelek afkyl med ismörja | -- |
hyyllä hyywyttelek imperat. swalcka med iis, vel hyywytäk.
Kuten ylemmästä sanakirjasitaatista käy ilmi, Ganaderin sanakirjassa on loppuk:llisena myös imperatiivi jähyttelek, joka tulee esille runossa 257 SKVR XV:ssä.
jä(ä)hyttele esiintyy toki myös sanakirjassa (Ganander 1997 s.v. jää; jähdyttelen).
hyydytellä merkitsee ‘jäähdytellä’ myös VKS:n ( s.v. hyydytellä) mukaan. Tässä
pitkässä runossa, Palaneen sanoissa, pyydetään ensin apuun Munnua, joka oli
Gananderin (1984: 60; MF: 79) mukaan vanhoissa runoissa silmälääkäri ja myös
yksi Pohjolan neidoista, joka toi jäitä, kuuraa ja viileyttä sitä tarvitseville. SKVR
XV:ssä runon kommentissa oletetaan, että Gananderin käyttämä (kadonnut) runon
kopio on syntynyt ääneen luennan pohjalta, jolloin alkuperäinen muoto Nunnus
Ilman tyttäristä on vaihtunut virheellisesti muotoon Munnu silmän tyttäriä
(SKVR XV: 120 - 121). Tämän perusteella myyttinen silmälääkäri Munnu silmän
tyttäriä joutuu kyllä outoon valoon, ja kuten Niemi (1923: 123 - 128) ja Häkkinenkin (1995: 172) toteavat, virheellinen kopiointi on johtanut Gananderin kehit110

tämään myyttisen silmälääkärin, jota kansanrunoissa todellisuudessa ei ole esiintynyt. Muissa kansanrunoissa esiintyy tosin munnua muistuttavia sanoja, mutta ei
silmälääkärin nimityksenä kuitenkaan: matrikka ja rillan Matti, sikomunni ja
munnun Matti (SKVR X1 1318). Nunnus Ilman tyttäristä esiintyy muutamissa
kansanrunoissa (ks. SKVR XII2 8512; XII1 4644; IX4 1058). Kotuksen sähköisen
korpuksen teksteissäkään ei ole sanaa munnu (paitsi edellä mainittu munnun Matti) tai munnus. Gananderin runon Munnussa täytyy siis todellakin olla kyse virheestä. Sen sijaan tässäkin runossa on varmasti kysymys viileyttä tuovasta Pohjolan neidosta, joka lievittää palovamman aiheuttamaa tuskaa ja tekee tulen
tehottomaksi.
höyräytäk on y. 2. persoonan imperatiivi verbistä höyräyttää, jota Ganander
selittää seuraavasti:
höyräytän, -ttää v. a. röker hastigt, fumo in instanti | höyräytäk höyhemensi
lät dina dun, fiädrar ryka, damba, imperat. Run. qvod patet ex rhythmo
seqventi: tuo simoa sijwessänsi doppa dina wingar i honing och hämta hijt | v.
häyräytän.
VKS:n mukaan höyräyttää merkitsee ‘leyhäyttää’ (VKS s.v. höyräyttää), ja
SMS:n (s.v. höyräyttää) mukaan myös ‘yleensä nopeaa tekemistä’, eli merkitykset ovat yhtenevät Gananderin sanakirjan antamien merkitysten kanssa. Mehiläistä74 neuvotaan siis hakemaan taivaasta parantavaa voidetta, kenties pyörähtelemään voiteessa ja tuomaan sitä sitten siivissään palovamman hoitamiseksi.
Muodossa höyhemensi on säilynyt historiallinen nsi-suffiksi, joka on monitulkintainen. Vanhastaan suffiksi on muodostunut y. 2. persoonan possessiivisuffiksista -si ja -n:stä, joka on voinut olla nominatiivin, akkusatiivin tai genetiivin
pääte. Se on voinut olla myös monikon tunnus, joka on ilmaissut omistettavien
useutta. Koko suffiksi -nsi- on myös voitu käsittää pelkästään possessiivisuffiksiksi, jolloin -n:n alkuperäinen tehtävä on hämärtynyt. Samalla on muodostunut
kaksi erilaista y. 2. persoonan possessiivisuffiksia, -si- ja -nsi-, joiden käyttötapa
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Mehiläistä eli hunajalintua pidettiin Neitsyt Marian seuralaisena. Tämä myyttinen hahmo oli alkuaan kyyhkynen, mutta se on yhdistetty myöhemmin nimityksen mettinen ‘kyyhkynen, mehiläinen’
kautta mehiläiseen. Se oli kaikista linnuista pienin ja kevein, ja sen uskottiin hakevan kehotuksesta
sairaille makeaa ja noidille voideaineita, kuten mettä, simaa ja öljyä. Länsisuomalaisissa runoissa
mehiläisen matkan päänä oli usein Metsola ja Tapiola (kuten esim. SKVR XV:n runossa 280). Usein
Mehiläinen ilman lintu lensi yli merten (yleensä yli yhdeksän meren) ja peltojen noutamaan pyydettyä
ainetta saarelta, merelliseltä luodolta, tunturista tai Pohjolasta. Parantavaa mettä sai esimerkiksi neitosen vakasta tai mesitammesta. (Haavio 1928: 197, 203 - 206; Ganander 1984: 57; MF 75; Siikala
1999: 171; Piela 2001: 55 - 58.)
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ja merkitys ovat sekaantuneet toisiinsa, ja niitä on alettu pitää samanarvoisina.
(Rapola 1965: 106 - 108.) Tässä runossa on selvästi kysymys mehiläisen kaikista
höyhenistä, joten -n:n alkuperäinen tehtävä ilmaista omistettavan useutta on vielä
näkyvissä, ja samalla nsi-suffiksi myös vahvistaa muodon höyräytäk tulkinnan y.
2. persoonan imperatiiviksi: sillä käsketään mehiläistä. Runo etenee loogisesti:
kun ensin Pohjolan neito on jäähdyttänyt palohaavan, Mehiläinen tuo siihen parantavaa voidetta.
256.

!! Kauhalla hyytä hyljäytäk, paikoille palaneille !!

hyljäytäk on y. 2. persoonan imperatiivi verbistä hyljäyttää, joka VKS:n (s.v.
hyljäyttää) mukaan esiintyy Gananderin lisäksi myös Jusleniuksella muun muassa
merkityksessä ‘öfwerskölja’ eli ‘huuhtoa’. Ganander (1997 s.v. hyljäytän) selittää
säkeitä sanakirjassaan:
hyljäytän, -tin, -ttää v. a. omkring rörer, öfwersköljer, misceo, circumago |
Run. kauhalla hyytä hyljäytäk paikoille palaneille för med halcka den hala
ijsen på brännsåren.
hyljäyttää lienee synonyymi verbille huljauttaa – tällaista vokaalivaihtelua (usein
etu- ja takavokaalisuuden vaihtelua) on nykymurteissakin, esimerkiksi verbeissä
huusata ja hyysätä merkityksessä ‘suojella, huolehtia’ (ks. SMS s.v. huusata;
hyysätä). Myös omassa aineistossani on esimerkkejä synonyymisten sanojen
vokaalivaihtelusta (esimerkiksi runossa 331 kepein ~ käpein). Kotuksen Unixpalvelimen murreaineiston kokoelmista löytyy vain verbi huljauttaa (murre/sms),
eikä SMS:ssakaan ole verbiä hyljäyttää. Murteissa käytetään kuitenkin verbiä
hyljyttää verbin huljuttaa synonyymina (ks. SMS s.v. hyljyttää). Tässä Gananderin säkeessä etuvokaalisuus johtunee edeltävään sanaan hyytä perustuvasta alkusoinnillisuudesta.
Nämäkin ovat Palaneen sanoja, ja tässä siis kehotetaan Ukkoa Turjasta75
huuhtomaan jäisellä sohjolla tai jäisellä vedellä palovammaa. 1800-luvun korpuk75

Ukon Turjasta kerrotaan olevan hyinen mörkö Pohjolasta, joka kutsuttiin avuksi sammuttamaan tuli
ja lopettamaan kirvely (MF: 111). Runossa 256 Ukkoa Turjasta kuvataan seuraavasti: ”Ukko Turjasta
tuloo, mjes pitkä Pimentolasta”. Ganander kertoo Pimentolasta, että se on pohjan perä, kaikkein pimein
paikka (MF: 87). Haavion (1967: 408) mukaan Pohjola (jota nimitettiin muun muassa Pimentolaksi), ei
ole suomalaisessa kansanrunoudessa yksiselitteinen paikka, minkä jo Ganander ymmärsi: on maantieteellinen Pohjola eli Pohjanmaa ja myyttinen Pohjola, jonka kuviteltiin sijaitsevan pohjoisella ilmansuunnalla ja joka usein rinnastettiin Tuonelaan. Kansanuskon Pohjolaa ei löydy kartalta, vaan se on
ollut olemassa ihmisten mielikuvissa. Pimeä Pohjola, Lappi ja Turja ovat suomalaisessa perinteessä
kaikki yhdistyneet mielikuvaan samantyyppisestä kylmästä ja kaukaisesta karkotuspaikasta.
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sessa esiintyy verbi hyljäyttää Renvallilla (renvall/renvall.sgml) ja Heleniuksella
(helenius/helenius.sgml). hyljäy-alkuista sanaa ei ole SKVR:n sähköisessä korpuksessa, eikä hyy esiinny siellä kauhan kanssa, joten Kauhalla hyytä hyljäytäk
näyttäisi todellakin olevan harvinainen säe.
(tule, tummenna tuloja), valkiaista varventelek!
varventelek on y. 2. persoonan imperatiivi verbistä varvennella. Gananderin sanakirja (1997 s.v. warwentelen) antaa seuraavat tiedot verbistä varvennella:
warwentelen, -wennella v. a. rödjar, qwistar bort, puto | walkiaista
warwentelek släck, minska elden (että asettuis polttamasta) | warwentelek
imperat.
Sama merkitys tulee esille myös Lönnrotin (1958 s.v. Warwennella) sanakirjan
esimerkkisäkeessä miss’ on - - warwenneltu walkiaista ‘hvar har man afmattat l.
söft elden’. NS (s.v. varveta) antaa verbin varveta merkityksessä ‘heiketä, himmetä’. Gananderin säkeillä siis pyydetään Ukkoa Turjasta tukahduttamaan tuli.
(Nouses maasta, mamman eukko, kana rautanen,) kavaak (syömä(h)än
tulen kipu(j)a, tulen lientä lakkimahan!)
Runon konteksti kertoo, että kavaak on imperatiivi. Infinitiivi olisi silloin kavata.
SMS (1999 s.v. kavahtaa) antaakin kavahtaa-verbin kohdalla infinitiivin kavata
ja muun muassa merkitykset ‘hypähtää, ponnahtaa, kapsahtaa, syöksähtää ja ravahtaa’. Gananderin sanakirjassa (1997 s.v. kawahdan) esiintyy imperatiivi
kawaak hakusanan kawahdan kohdalla merkityksessä ‘äkisti nosta ylös’. VKS:ssa
(s.v. kavata) kavata on omana hakusananaan merkityksessä ‘nousta äkkiä’. Gananderin sanakirjassa (1997: 290 - 291) ei ole hakusanana verbiä kavata eikä
myöskään kavattaa.76
76
Schroderuksen (1941: 66 s.v. cavere) sanakirjassa on verbi Cawatta merkityksessä ‘Cavere. Wachta. Hüten/Achten.’, samoin Jusleniuksella (1968 s.v. cawahdan). Renvallilla (1826 s.v. kawahdan) on
verbi kavahtaa, jonka kohdalla on esimerkkilauseet karhu kavahti pystyyn ja kavahda itsesi eli sinusi
siitä. Lönnrotin sanakirjassa (1958 s.v. kawata; kawattaa) ovat sekä verbi kavata, jonka merkitykset
viittaavat ‘nousemiseen äkkiä’, ja kavattaa, jonka merkitykset viittaavat ‘varomiseen’. Ganander,
Schroderus ja Renvall ovat pitäneet verbejä kavata ja kavattaa/kavahtaa samoina, kun taas Lönnrot on
erottanut ne toisistaan. Tämä Lönnrotin jako tuntuu kyllä mielekkäältä. Mallin kavata-verbille Lönnrot
lienee saanut ainakin 1823 Latvajärveltä muistiinpanemastaan runosta (SKVR I1 54), jossa ovat säkeet
”Ylim[mäinen] ystävän[i], Nouse p[urje]p[uun] nenääh, Kasisliekaah kavaa;”. Tässä imperatiivin
kavaa merkitys on selvästi ‘nouse äkkiä’. Myös säkeissä Kun kaksin minä kavaan, Kaheksan
kavahtuvoon Kerallani keikkumaan, Kanssani kavehtimaan (SKVR VII4 2092) on samantyyppinen
merkitys.
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Nämä säkeet voisi tulkita kahdella eri tavalla. Mannun eukko ja kana
rautanen voisivat esiintyä tässä tilapäisesti paralleelisina ilmiöinä, jolloin kumpaakin kehotettaisiin tässä nousemaan.77 Toisaalta myös Gananderin tulkinta saattaisi olla oikea: tietäjä pyytää Mannun eukkoa nostamaan itsellensä avuksi kanan
rautasen. Tällaiset tietäjän apueläimet olivat parannusloitsuissa tavallisia (ks.
Siikala 1999: 187 - 188, 192 - 193).
Runossa 256 ei tyydytä loitsimaan apuun vain pelkästään Ukkoa Turjasta,
vaan yllä olevissa säkeissä siirrytään jo käskemään mamman eukkoa. SKVR
XV:een Nouses maasta, mamman eukko, kana rautanen on täydennetty Mythologia Fennicasta, jossa nämä säkeet ovat esimerkkitekstinä Ukkoa Turjasta selittävässä kohdassa (Ganander 1984: 92; MF: 111). Sanakirjaansa Ganander ei ole
näitä säkeitä kirjannut – edes esimerkeissä ei missään mainita mamman eukkoa,
mutta kavaak mainitaan (Ganander 1997 s.v. kawahdan). Ganander (1984: 54)
kertoo toisaalla Mythologia Fennicassa Maan-Emosesta, Ukon vaimosta, joka
antoi voimia heikoille. Mamman Eukko saattaisi tarkoittaakin juuri tätä Ukon
vaimoa.78
Neityt Maaria Emoinen jonk on hundu hyyte-essä, iho kaikki iljannessa -tulek pian, väleen jouvuk - -, pyhät saastat sammuttelek - Muodot tulek ja jouvuk käsittelen aiemmin tässä luvussa runon 142 analyysissa.
sammuttelek on y. 2. persoonan imperatiivi verbistä sammutella. Runossa vaihtuu
jälleen avuksi pyydettävä, nyt mamman eukosta Neitsyt Mariaan. Kuvaus Neitsyt
Mariasta muistuttaa näissä säkeissä suuresti Ukon Turjasta kuvausta runossa 256:
”täynnä hyytä, täynnä jäätä: syltä on housun lahkeesta, puoltatoista polven
päältä, kahta syltä koatiolda. Hyys on rinda, jääsä nokka - -”. Kummallakin, sekä
Neitsyt Marialla että Ukolla Turjasta, kuvaillaan myös olevan kauha kädessä
77

Tällaisia säkeitä on kansanrunoissa, esimerkiksi runosa SKVR VII5 4907: Nouses maasta, musta
kukko, Kana rautanen, kavahu. Pyydettävät ovat tässä kuitenkin selvästi toisiinsa rinnastuvia olioita,
toisin kuin Mannun eukko ja kana rautanen.
78
Muissa kansanrunoissa Mamman Eukko ei esiinny, mutta sen sijaan esiintyy Mannun eukko, joka
muistuttaa kovin paljon Gananderin kuvailemaa Mamman eukkoa – kyseessä lienee sama olento.
Tietäjä pyysi Mannun eukkoa avukseen: Nostan maasta mannun eukot, hiekasta hevos-urohot väekseni, voimakseni, tuekseni, turvakseni (SKVR VII4 1648; Siikala 1999: 182). Kun kosiomies lähti sulhasen kansa matkaan, hän lausui: Nouse nyt maasta, mannun eukko, pellosta, peri isäntä, poian ainun[!]
avuksi, miehen kuulun kumppaniksi (SKVR VII5 4902). Mannun eukkoa kuvaillaan myös Maan haltiaksi, joka lahjotaan suojelemaan uutta kotia tulipalolta: Mannun ukko, mannun eukko, Mannun
kultainen kuninkas, Mainio manuen emäntä, Maan ehtoisat eläjät, Maan vartijat vakaiset, - - Ota nyt
kullat kuppihisi, Hopeaiset vakkaseesi, (SKVR I4 1995). Myös Turusen (1981: 203) mukaan Mannun
eukko on maan naispuolinen haltia, ja Gananderkin kertoo (MF: 73) Maan-haltiasta.
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(MF: 75; SKVR XV: 122). Tässä pitkässä runossa näiden myyttisten olentojen
roolit ja ominaisuudet näyttäisivät yhdistyneen ja sekoittuneen, kuten loitsuissa
onkin tavallista. Neitsyt Mariaa saatetaan tässä verrata myös viileyttä tuovaan
Pohjolan Neitoon (ks. edellä runon 253 analyysi). Toki Neitsyt Mariankin uskottiin auttavan tulipalossa, mutta hänellä kerrottiin olevan pitkälaahuksinen silkkipuku ja kultainen kauha kädessä (MF: 74 - 75). Kiuruveden runossa (VI1 3222)
ovat säkeet Tuli neiti Pohjolasta, Laskiin Lapista tyttö, Hyös’ oli sukka, hyysä
kengä, Hallasa hameen helma, Paijan palleeh kalkareesa, Iho kaikki iljanneesa,
joiden sisältö tukee myös sitä oletustani, että Gananderin runossa 256 Neitsyt
Maria on yhdistetty Pohjolan neitoon.
Ukko kullainen kuningas, vaari vanha taivahinen,sa-a lunta taivahasta,
jolla tummennak tulosta, himmennätäk hiiliäsi
tummennak on y. 2. persoonan imperatiivi verbistä tummenna. himmennätäkmuodon morfologiaa käsittelen seuraavassa runossa. Säkeillä jolla tummennak
tulosta, himmennätäk hiiliäsi pyydetään runon lopussa vielä myös Ukkoa avuksi
sammuttamaan tulta.
257.

vaimene sä, valkiainen, peitätäk poroisiis, !! porohinsi peittelehek !!
!! tummennatak poroisiis !! himmennätäk hiiliisi. Lämmin hyyllä hyyvyttelek, meren jäällä jähyttelek!

Runossa on kolmea erityyppistä y. 2. persoonan imperatiivia. peitätäk on y. 2.
persoonan refleksiivinen imperatiivi verbistä peittää, peittelehek verbistä peitellä,
tummennatak verbistä tummentaa ja himmennätäk verbistä himmentää. hyvyttelek
on y. 2. persoonan imperatiivi verbistä hyyvytellä ja jähyttelek verbistä jähytellä.
Ganander (1997 s.v. poro; tummennan; himmennän) selittää näitä refleksiivimuotoja sisältäviä säkeitä sanakirjassaan seuraavasti:
| peitätäk poroisiis göm i din askmörja, vid. himmennän | porohinsi
peittelehek blif täkt i din aska vel porosiis i dina askmörjor, Run. |
| tummennatak i. e. sammuta, peitätäk poroisiis. |
| himmennätäk hiiliisi göm i din askmörja, at det tassnar ut | vid. tummennan
& poro.
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Ganander näyttää pitävän näitä verbejä toistensa synonyymeina. Hän antaa synonyymina myös imperatiivin sammuta, ja myös hänen selityksensä perusteella
muodot voidaan tulkita refleksiivisiksi imperatiiveiksi.
Runon imperatiiveissa näkyisi ilmaistavan refleksiivisyyttä suffiksilla -tA.
Vesa Koiviston (1995: 63) mukaan tätä karjalan kielessä yksikön ja monikon 2.
persoonassa esiintyvää refleksiivisuffiksia -(t)tA (esim. issu-tta-čči ‘istuudutte’) ei
kuitenkaan tavata suomessa lainkaan. Karjalan kielessäkin se on niin marginaalinen, että Vesa Koivisto ei usko sen suomeen vaikuttaneen. Sen sijaan Koivisto
pitää todennäköisenä sitä, että kyse olisi muistiinmerkitsijän epätarkkuudesta
etenkin muodon peittelehek kohdalla. Siinä on h, vaikka näissä muissa muodoissa
on t. Kummastusta herättää morfeemi -he-, jonka esiintyminen rajoittuu sellaisenaan yksikön ja inkongruentin monikon 3. persoonaan, ja 2. persoonan muodoissa
se ei esiinny. (Jouko Koivisto 1990: 27; sähköpostikeskustelu Vesa Koiviston
kanssa 24.10. - 30.10. 2007). Löysin myös toisesta SKVR:n runosta (I4 285) säkeet Tuhkihisi tuimelehe, Kätkehe kypenihisi, Porohoisi peittelehe, joilla käsketään tulta. Yleensä kuitenkin näissä samantyyppisissä säkeissä on muoto (Porohisi) peittelete (ks. esim. SKVR I4 250, 251; VII3 616; VII5 4392).
Refleksiiveissä peitätäk, peittelehek, tummennatak ja himmennätäk olisivat
murteiden perusteella odotuksenmukaisempia muodot peitäte(k) ‘peittäydy, peitä
itsesi’, peittelete(k), ‘peittäydy, peittele itsesi’, tummennate(k) ‘tummentaudu,
tummenna itsesi’ ja himmennäte(k) ‘himmentäydy, himmennä itsesi’, joissa olisi
refleksiivinen johdin te- (ks. tästä lisää luvusta 2.2.3). (Sähköpostikeskustelu Vesa
Koiviston kanssa 24.10. - 30.10. 2007.) Kenties jossakin muistiinkirjaamis- tai
kopiointivaiheessa e:t ovat muuttuneet A:ksi. Tätä oletusta tukevat useat kansanrunot, joissa on samantyyppiset säkeet kuin runossa 257, ja joissa esiintyy tejohtimellisia imperatiivin refleksiivimuotoja. Esimerkiksi Iisalmen runossa
(SKVR VI1 3263) ovat säkeet Painate tähän panuun, Ite kätke hiiliis, Peitäte
kypeniis. Myös runossa SKVR I4 316 kehotetaan tulta lausumalla: Hiilihisi
himmennäte, Tuhkihisi tummennate (ks. myös SKVR I4 250, 251, 270, 278; VII3
616; VII5 4392). tA-johtimellisia muotoja (peitätäk, tummennatak, himmennätäk)
sen sijaan ei ole muissa kansanrunoissa.
Runon kommentissa (SKVR XV: 124) mainitaan näyttävän siltä, että Gananderille on kertynyt epätavallisen runsas kokoelma erilaisia palohaavain lääkitsemiseen liittyviä tekstivaihtoehtoja. Tässäkin runossa on säilynyt historiallinen nsi-suffiksi (ks. edellä runon 253 analyysi) ja -n- ilmaisee selvästi omistettavan
useutta, eli ‘poroihisi’.
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267.

!! Maa, syök marnuhensi, pyhä pelto pernoensi !!

287.

Mato musta maan muotoinen, - -. Mene pijrusta pihalle, - Maa syök marnuhensi, pyhä pelto perhoensi!

syök on y. 2. persoonan imperatiivi verbistä syödä. Tässä imperatiivin loppuk:llisuus, muotorakenne ja merkitys ovat selviä, mutta säkeet tässä kontekstissa
kaipaavat merkitykseltään selvennystä: mitä tässä käsketään syömään ja miksi.
Analyysini avulla pyrin myös osoittamaan, että kyseessä todella on y. 2. persoonan imperatiivi eikä esimerkiksi y. 3. persoonan imperatiivi maa syököön tai kysyvät syökö, syökkö. Runon 267 säkeiden arvoa lisää vielä se, että ne ovat niitä
Gananderin omia säkeitä, joiden lisäksi siitä runotoisinnosta, johon ne todennäköisesti ovat kuuluneet, ei ole säilynyt muuta ainesta. Edes jollakin tavalla vastaavia säkeitä on vain muutamissa muissa SKVR:n runossa (I4 728, 2446, ks.
alempaa). Säkeet ovat Gananderin sanakirjassa (1997 s.v. marnu) hakusanan
marnu ‘kerjätä’ kohdalla, mutta siinä on asu perhoensi eikä pernoensi niin kuin
SKVR XV:ssä on. SKVR XV:n antama asu pernoensi löytyy sanakirjasta (Ganander 1997 s.v. perna) hakusanan perna kohdalta. Siinä pernoensi ‘i din mjälta’
eli ‘pernassasi’ on yksinään eikä minkään runosäkeen osana. Runossa 287
SKVR:ssäkin annetaan asu pyhä pelto perhoensi ja viitataan sanakirjan samoihin
kohtiin kuin runon 267 ja asun pernoensi kohdalla. Hakusanojen perna (jossa on
muoto pernoensi) ja marnu (jossa ovat esimerkkisäkeet ja muoto perhoensi) kohdalla ei ole mitään viittausta toisiinsa. SKVR XV:ssä nämä muodot on kuitenkin
yhdistetty. Otan tulkinnassa huomioon kummankin vaihtoehdon.
Gananderin sanakirjassa on kaksi hakusanaa marnu, joista toisessa viitataan
hakusanaan maru. Se on ruotsinnettu sanalla smickrare eli ‘imartelija’. (Ganander
1997 s.v. marnu; maru.) Turusen (1981: 204) mukaan maru merkitsee ‘vatsarasva’, ja Gananderin sanakirjassakin (1997 s.v. marnu) on latinankielisessä selostuksessa nominilla marnu vastine venter ‘vatsa, kohtu’. Säkeiden Maa, syök
marnuhensi, pyhä pelto perhoensi kohdalla sanaa marnu on selitetty Gananderin
sanakirjassa (1997 s.v. marnu; marnuan) ‘item en som begär trägit ledsamt som
ziguener’, ja verbin marnuta yhteydessä on esimerkkisäe marnuaa kuin
mustilainen ‘kjälttär, som en tattare’. Ganander siis näyttäisi yhdistävän runosäkeessä esiintyvän sanan marnu sekä ‘vatsaan’ että ‘kerjäämiseen’. marnuaverbin merkitykset ovat SMSA:n mukaan ‘kerjätä, kärttää’ ohella ‘juonitella,
kiukuta’, ja Lönnrotilla on useita marnu-kantaisia verbejä hakusanoina, joiden
merkitys on ‘ruikuttaa, marista, mankua, kerjätä’. Hänellä on myös nomini mar117

nu, joka tarkoittaa muun muassa ‘gnällande, enträget tiggande’ eli merkitykset
ovat samat kuin Gananderilla, ‘mariseva, itsepintaisesti kerjäävä’, sekä vastaava
verbi marnua. Lönnrot antaa myös hakusanan maru, jonka ruotsinkieliset vastineet ‘ister, flott’ viittaavat ‘vatsaan’. (Lönnrot 1958 s.v. marnu; marnua; maru.)
perhoensi on SMSA:n mukaan joko ‘perhonen’, joka esiintyy eri puolilla, tai
sitten se liittyy perhokalastukseen. Lönnrotin sanakirjassakin (1958 s.v. perho)
perho merkitsee ‘fjäril’ eli ‘perhonen’. Nämä merkitykset eivät sovi runon asiayhteyteen – runossa karkotetaan käärmettä ja toisaalta loitsitaan sen puremajälkeä
parantumaan.
Muiden kansanrunojen perusteellakin näyttäisi, että runosäkeen asu pyhä
pelto pernoensi olisi oikea, ja Gananderin sanakirjan asu perhoensi olisi virheellinen, kuten SKVR XV:ssä esitetäänkin. perho-asuiset tapaukset viittaavat nimittäin selvästi ‘perhoseen’, ja ne esiintyvät erilaisissa säkeissä kuin Gananderilla
(ks. esim. SKVR III2 2120; VII2 2799; VII4 1813). Gananderin säkeitä vastaavissa
yhteyksissä taas esiintyy nimenomaan perno-tyyppinen asu (ks. SKVR I4 728,
2446).
Muoto marnuhensi lienee illatiivi, jossa vartaloon marnu- on liittynyt illatiivin pääte -hen sekä y. 2. persoonan possessiivisuffiksi -si. Nominin marnu merkitys ei voi olla ‘marina’-aihepiiriin liittyvä, sillä merkitys ‘syö marinaasi’ tai ‘marinoihisi’ ei ole järkevä. Sen sijaan merkitys ‘vatsa’ sopii hyvin kontekstiin: säe
Maa, syök marnuhensi tarkoittaisi ‘maa syö vatsaasi’. Muoto marnu merkityksessä ‘vatsa’ periytyy Gananderille joko jostakin muille tuntemattomasta runotoisinnosta tai on Gananderin tai jonkun muun tekstiä käsitelleen virheellinen tulkinta.
Sen pohjana täytyy olla maru - maaru. Ganander tai joku hänen lähdemiehistään
on voinut muuttaa oudolta tuntuvan muodon maaruhensi muotoon marnuhensi, ja
Ganander on ottanut muodon marnu synonyymiksi nominille maru ‘vatsa’ ja
yhdistänyt sen virheellisesti marnua-verbiin. Mahdollista on toki sekin, että
marnuhensi on todella esiintynyt jossakin toisinnossa.
Kertosäe pyhä pelto pernoensi ‘pyhä pelto pernaasi’ vahvistaa tulkintaa.
perna sisäelimen nimenä esiintyy vanhoissa kansanrunoissa, esim. säkeissä Kivi
kim[mon kammon poika], - - - Maxapilppo mammottaren, Perna pienen
Jouk[ahaisen] (SKVR VII3 137). Muodossa pernoensi on vartalo perno- (jossa a
on muuttunut o:ksi) + illatiivin pääte -en + y. 2. persoonan possessiivisuffiksi -si.
Säkeiden Maa, syök marnuhensi, pyhä pelto pernoensi viesti lienee, että käärmeet
saataisiin pidettyä aisoissa niin, etteivät ne vahingoittaisi ihmisiä, ja maata pyydetään vetämään oma asukkinsa eli käärme sisäänsä, vatsaansa ja pernaansa. Runossa 267 kuvaillaan ensin käärmeen syntyä ja sen isää ja äitiä sekä uhataan kääntyä
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näiden puoleen. Tällainen pahan ”vanhemmilla” eli alkuperällä pelottelu oli tyypillistä parannusloitsuissa. Šamanistisessa kulttuurissa79 ajateltiin, että ilmiöiden
tai olioiden alkuperä, vanhemmat tai haltia voivat hallita kaikkia lajinsa edustajia.
Tilanteen niin vaatiessa parantaja saattoi matkustaa taudin tai pahan synnyinsijoille ja pakottaa lajin hallitsijan korjaamaan alaisensa tekemät onnettomuudet. Suomalaiselle tietäjälle on sen sijaan ollut keskeistä pyhän syntytiedon hallinta. (Siikala 1999: 79 - 81, 291 - 293.) Tässä Gananderin runossa pyydetään vielä maata
pitämään käärmeet valtakunnassaan (maan alla), poissa ihmisten luota.
SKVR:n runossa (I4 728) parannetaan ilmeisesti ”variksensaappaita”, eli lasten avojaloin kävelystä seuranneita ahavoituneita sääriä, sanomalla Ota, moa,
moarojas’, Pyhä pelto, pernojas’. Myös runossa I4 2446 parannetaan maasta tullutta sairautta: Pellosta hinkautuu. Moan tyttikö olet, vai mannun tytti, Pihan
tyttikö olet, vai pellon tytti? Ota moa, moahrojas’, Pyhä pelto, pernojas’, Kivi,
kiinnityksiäs’, Poasi, pakotuksias’! Tämän perusteella vahvistuu tulkinta, että
maata pyydetään korjaamaan aiheuttamansa vaiva. Tätä käsitystä tukee myös
Gananderin runon 269 (SKVR XV) säkeet kuin purit ihon imeisen - -veäs vijnana
vihasi, maitona oma makusi Luojan luontokappaleesta - -, joilla käärmettä ikään
kuin kehotetaan vetämään ihmisestä pois oma myrkkynsä.
267.

Sinuhun vihat suluoo(n), rasvana rapahtakohon
!! vastaan syväntän sulajak !!

sulajak (kantavartalo sula- + johdin -aja-) näyttää y. 2. persoonan muodolta verbistä sulaita. Lauseyhteyden perusteella kyseessä olisi kuitenkin y. 3. persoonan
muoto. Pidän todennäköisempänä silti y. 2. persoonaa, sillä viimeinen säe on eri
toisinnosta kuin ylemmät rivit, joten siinä voidaan puhutella eri persoonaa kuin
edellisissä. Silloin muoto olisi tavallinen y. 2. persoonan imperatiivi, eli lausuja
käskee (todennäköisesti vihoja) sulamaan lausujan omaa sydäntä vasten. Säkeen
wastaan sywäntän sulajak merkitystä ei ole selitetty Gananderin sanakirjassa
(1997 s.v. sywän):
sywän idem ac sydän | wastaan sywäntän sulajak Run.
Sanakirjassa on myös säe vasten syöntäni syleäk (Ganander 1997 s.v. syöän):
syöän l. syön l. syän pro sydän | wasten syöntäni syleäk (pro sydäntäni)
famntag mig mot hiertat, hierteligen |

79

Šamanistista kulttuuria pidetään suomalaisen tietäjälaitoksen edeltäjänä (Siikala 1999: 16 - 20).
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Tätä merkitykseltään säkeelle wastaan sywäntän sulajak luultavasti synonyymista
säettä ei ole SKVR XV:ssä, mutta se on paitsi Mythologia Fennicassa (Ganander
1984: 77; SKVR XII1 4079) muodossa Vasten syöntäni sylöäk, myös runossa
SKVR VI1 3333: Rauta rehki kilta kilpi, tie mullen iki sowindo, wanno wanka
weljexys, wasten syöntäni syleäk. Gananderin säe vastaan syväntän sulajak on
SKVR XV:ssä yhdistetty Käärmeen sanoihin, jossa ovat myös edellä käsitellyt
säkeet Maa, syök marnuhensi, pyhä pelto pernoensi.
Säe wastaan sywäntän sulajak voi olla Gananderin muunnos lähdetekstin säkeestä eikä välttämättä perustu aitoon kansanrunomateriaaliin. Ganander olisi
silloin vaihtanut imperatiivin syleäk, jonka hänkin näyttää ruotsinnosten perusteella yhdistävän verbiin sylelen (ks. Ganander 1997 s.v. sylelen; syöän), verbiin
sula(i)ta. Toki on myös mahdollista, että Gananderin hallussa on ollut sellainen
toisinto, jossa nämä säkeet ovat olleet. Joka tapauksessa kummankin säkeen merkitys lienee sama: käärmeen vihoja loitsitaan vaarattomiksi. Sama ajatus lienee
myös seuraavissa käärmeen vihojen lumoamissäkeissä: Sinun vihas sulakohon
Niinkuin voi tulessa sulaa! (SKVR XIII3 8909) ja Sulasi voin sulattaissa, Rasva
räätyn räyvyttäissä; Sulaneekohan sinun vihasi? (SKVR XII2 5030; XII2 5031).
269.

Neityt Maaria Emoinen, - - kärik kärmehet kerällek!

kärik lienee y. 2. persoonan imperatiivi verbistä keriä; ä e:n sijasta selittyy todennäköisimmin alkusoinnulla. Neitsyt Mariaa pyydetään tekemään käärmeet vaarattomiksi kerimällä ne keräksi. Tässä voisi olla myös verbi kääriä, mutta silloin
kummastusta herättää lyhytvokaalisuus imperatiivissa kärik. Gananderin sanakirjassa (1997 s.v. kärik) on imperatiivi kärik omana hakusananaan, ja sen kohdalta
ilmenee, että säkeen ruotsinnoskin vahvistaa kyseessä olevan verbin keriä (tai
kääriä). Gananderin kommentti ”Run. pro kereä l. keri” puolestaan todistaa, että
imperatiivi kärik tulisi verbistä keriä pikemmin kuin verbistä kääriä:
kärik imperat. Run. pro kereä l. keri | kärik kärmehet kerällek nysta ormarne
på et nystan.
280.

Mehiläinen ilman lintu, - -, Tuuok mettä Mehtolasta.- Vojjak yldä, vojjak pääldä, keskeldä kivuttomaxi
!! voida alda, voida pääldä, kerta keskestä sipua !!
!! kerta keskiä rapaak !!

vojjak on y. 2. persoonan imperatiivi verbistä voitaa. Tämän todistavat myös
alemmat Gananderin vaihtoehtosäkeet, joissa on imperatiivit voida. Gananderin
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sanakirjassa (1997 s.v. woitelen) on verbi wojjan ja imperatiivi wojjak verbin
woitelen yhteydessä. Niiden mainitaan olevan runokielisiä ja savonmurteisia
muotoja. Gananderilla ei ole hakusanaa voidan (infinitiivi voitaa), vaikka sen
käytöstä on esimerkkejä sanakirjassa, edellä mainittujen muotojen lisäksi jolla
woidan woihkavia, ‘smörjer de sjuke’ (Ganander 1997: s.v. woikkava). Sen sijaan
Renvall (1826 s.v. woidan) selittää verbiä voitaa seuraavasti: woida haawa ‘unge
vulnus’. Myös Lönnrotilla (1958 s.v. woitaa, woidan) on omana hakusananaan
verbi woitaa merkityksessä ‘smörja, mjuka upp’ ja siitä y. 1. p. muoto woidan.
Muotonsa puolesta voijjak ei millään sovi verbin voidella imperatiiviksi, vaan
kyseessä täytyy todellakin olla samaa merkitsevä verbi voitaa, jota Ganander ei
ole ottanut omaksi hakusanaksi. Jusleniuksella (1968 s.v. woidan) woidan, woitaa
on käännetty ‘man orckar’. Imperatiivi vojjak on myös runossa 284.
rapaak on y. 2. persoonan imperatiivi verbistä rava(i)ta (ks. runon 360 analyysi myöhemmin tässä luvussa). Ganander selittää sanakirjassaan (1997 s.v.
rapaan) säettä kerta keskiä rapaak seuraavasti:
| kerta keskiä rapaja l. rapaak stryk til, smör midt uppå
Vastaavia säkeitä, joissa verbiä rava(i)ta on käytetty samassa merkityksessä kuin
Gananderin runossa, on muissakin vanhoissa kansanrunoissa (ks. esim. SKVR
VI1 3858 ja VI1 3303.) Renvallilla (1826 s.v. rapaan) on verbistä rawata esimerkki rapaan raswalla ‘unguento illino, bestreichen’. Lönnrotillakin (1958 s.v.
rapata; rawata) on verbit rawata ja rapata ‘skrapa, knapra’ eli suomeksi ‘raapia,
kaapia, nakertaa’, mutta eri merkityksessä kuin Gananderilla ja Renvallilla. Verbillä ravata tuskin yksinään on merkitystä ‘voidella’, vaan Renvallin esimerkki
viitannee oikeaan: kun verbi ravata esiintyy yhdessä sanan rasva tai voide yms.
kanssa, sillä on merkitys ‘pyyhkäistä, sivellä’. Kertosäkeessä se voi runoissa
esiintyä ilman selittävää substantiiviakin, koska merkitys on pääteltävissä edellisestä säkeestä.
281.

Mehiläinen, ilman lintu, - -Veäk päälle lemmen lehti, kultalummek
luikahutak !! Veä suulle lummen lehti, lummet kultainen luikahutak !!

veäk on y. 2. persoonan imperatiivi verbistä vetää ja luikahutak verbistä
luikahuttaa. luikahuttaa ilmaisee tässä nopeaa tekemistä, kuten Gananderin sanakirjan (1997 s.v. luikahutan) selityksestäkin käy ilmi:
luikahutan, -huttaa v. a. skjuter hastigt, gjör halcka, på et slipprigt sätt
pådrager, lubrico | luikahutan luun purian skjuter hastigt benbitaren.
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Tässä Voiteen sanojen muunnelmassa pyydetään Mehiläistä paitsi tuomaan parantavaa voidetta myös peittämään haava lemmenlehdellä (ks. runon 281 analyysi
luvussa 3.1.9).
284.

!! vojjak niillä voitehilla !! joll on Luoja ennen voittu - pahan vallan vaivattua.

Muodosta vojjak ks. edellä runon 280 analyysi.
285.

!! Mesi puusta pursikohon !! !! Mesi päistä pursuvohon !!
mesi tilkkona tipahak kipeille voitehixi

tipahak on y. 2. persoonan imperatiivi verbistä tipahtaa. Näissä Voiteen sanoissa
puhutaan puista kerätystä voiteesta eli medestä, jolla pyritään parantamaan haavoja. Kansanperinteessä tunnetaankin mesitammi, josta sai hunajaa (Haavio 1928:
205 - 206). Runon kommentin (SKVR XV: 137) mukaan osa tämän runon kielikuvista näyttää säilyneen vain Gananderin ansiosta.
303.

!! Mist on suonta soljahtanut, sijhen suonia sovitak !!

sovitak on y. 2. persoonan imperatiivi verbistä sovittaa. Nämä Gananderin säkeet
ovat osa Niukahduksen (hiveltymän) sanoja, jossa on useita niukahdusta eli jonkinlaista nyrjähdystä kuvaavia sekä sen parantamiseen kehottavia vaihtoehtosäkeitä. Runon kommentin (SKVR XV: 145) mukaan tämä harvinaisen runsas,
pääasiassa pohjoissuomalainen, vaihtoehtohajonta niukahdusta ja sen parantamista kuvaavista säkeistä kertoo Gananderin huomattavasta mielenkiinnosta kotieläinten parannuskeinoja kohtaan.
305.

Tuulen eukko [mustatukka], - - [aja tuonne] vuorihin vaaro(o)ihin:
käytäk voisen vuoren päällä, [siell on voiset vuotehesi],

käytäk on y. 2. persoonan imperatiivi verbistä käyttää. Ganander (1997 s.v.
woinen) selittää sanakirjassaan seuraavasti:
woinen, -isen s. smörig, flottig, buthyraceus, ungventosus, Run.; woista
accus. | käytäk woisen wuoren päällä led på det smöriga berget, gräsrika |
Ruotsinkielinen vastineen mukaan säkeen käytäk woisen wuoren päällä merkitys
olisi siis ‘johdata voiselle vuorelle’ (tai ‘ruohoiselle vuorelle’, johon viittaa Gananderin lisäys gräsrika). Ganander (ks. 1997 s.v. käytän) antaakin toisaalla sanakirjassaan verbille käyttää myös merkityksen ‘johdattaa, taluttaa’. Tässä Paina122

jaisen sanat -loitsussa pyritään karkottamaan painajaista. Tuulen eukko viitannee
tässä painajaisen emoon80, jota pyydetään viemään (johdattamaan) painajainen
pois (ks. Haavio 1967: 389). Selitän säettä lisää runon 352 analyysissa tässä samassa luvussa.
310.

Ota(k) kaito keihähänsi, - -, vääk (poisi verinen veihti)

otak on y. 2. persoonan imperatiivi verbistä ottaa. Sanassa keihähänsi on säilynyt
possessiivisuffiksi -nsi-, jonka -n:n täytyy viitata yksikön genetiiviin, koska määrite kaito on yksikössä. Ganander on kirjoittanut Mythologia Fennicaan säkeen
Ota(k) keito keihähänsi, jota Hormia pitää lähdesäkeenä tälle Gananderin sanakirjan säkeelle Ota(k) kaito keihähänsi. Gananderin sanakirjaansa kirjoittama kaito
tarkoittaneekin tässä myyttistä Keitoa81, jonka uskottiin pystyvän parantamaan
pistoksia. Säkeillä Ota(k) kaito keihähänsi, - -, vääk (poisi verinen veihti) kutsutaan siis Keitoa apuun. (Ks. Ganander 1984: 36 - 37; MF: 54 - 55; liite 8). Gananderin sanakirjan (1997 s.v. wääk) mukaan wääk on imperatiivimuoto vetääverbistä:
wääk imperat. Run. pro wedä drag, trahe, vid. wedän.
Tätä tukevat seuraavat muiden kansanrunojen säkeet Maria, metinen neity, Vää
riistaista rekee, Tavaraista tallustele; Tuo Topsaista, vää Vepsasta ja Vää päälle
lemmen lehti, Kulta lumme luikauta; Vää vää nuottaa, saa saa kallaa (SKVR VI2
4889; VII4 2888; VII5 4611; XIII2 5286), Veäppä pois veriset nuolet, Sian
harjakset sivalla ja Veä pois veriset neulat, Temmo äilähät äkäiset (SKVR I4 841
ja I4 876) sekä Gananderin toisintoa hyvin lähellä oleva K. F. Berghin runon
(SKVR VI2 4538) säe wäk poisi wärinen wäihti.
Muoto vääk esiintyy muissa kuin Gananderin kansanrunoissa SKVR:n korpuksessa vain kerran, säkeessä Vääk (on) terä vjertehexi (SKVR XII1 4172a).
Siinä muodon vääk merkitys saattaisi olla myös ‘väännä’, mutta myös ‘vedä’

80

Painajaisen karkottaminen ”Hiiden hevosen” avulla muistuttaa ruton ja peikkojen karkotusta: hiiden
hevonen loitsittiin kyytimään ne jyrkänteen kalliolle, Lapin sysmän synkiään, Pohjan pellon
penkereen, josta ei ollut pääsyä takaisin (ks. MF: 31 - 32). Hiiden hevonen onkin yleinen tietäjien
apueläin, joka kuljettaa taudit manauspaikkaan yliluonnollisen nopeasti (ks. esim. Siikala 1999: 95).
Monissa Painajaisen sanojen toisinnoissa painajaista itseään nimitetään Tuulen eukoksi tai Tuulen
huoraksi, jota pyritään häätämään pois hiiden hevosen kyydillä (ks. SKVR XII2 5975; XII2 7311).
Tuulen akka, pohjoistuuli saattoi myös tuoda parantavia voiteita ”kaikellaisia kipuja vastaan” (SKVR
V3 4405). Tuulen akkaa ja ukkoa rukoiltiin myös nostattamaan tuuli esimerkiksi matkan jouduttamiseksi (ks. Haavio 1935: 8 - 9).
81
Keito oli Gananderin (1984: 36 - 37) mukaan yksi kykloopeista tai manalan sepänsälleistä.
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sopisi kontekstiin: ‘vedä terä solmuun’. Morfologisestikin imperatiivi vääk verbistä vääntää olisi erikoinen.
327.

Sinivijtta Pohjan eukko, - - , pane juonet juoksemahan,
sääret soikelehtamahan, - - . Äläs sarvella satatak - tule sijvolla sisälle(k)

satatak on y. 2. persoonan imperatiivi verbistä satattaa. Gananderin sanakirjassa
(1997) on hakusanan satatak kohdalla viittaus verbiin satun, josta esiintyy myös
muoto satutaan. Sanakirjan ruotsinkieliset vastineet verbille satun, satutaan merkitsevät muun muassa ‘koskea, koskettaa, vatkata, liikuttaa’. Verbi satatan on
myös omana hakusananaan sanakirjassa, ja sen yhteydessä on juuri tämä yllä
oleva säe Äläs sarvella satatak. Sen ruotsinkielisenä vastineena on verbi röra.
Lönnrotilla on myös hakusanana satattaa ‘beröra, stöta, skada, kränka’. Hänellä
on esimerkkilauseena satatti sota=sapelia ‘svängde sabeln’. (Lönnrot 1958 s.v.
satattaa.) Tätä säettä hän tuskin on saanut Gananderilta, sillä ainakaan Gananderin sanakirjassa sitä ei ole. Tämä viittaa siihen, että satattaa-verbiä on esiintynyt
muuallakin kuin Gananderilla.
Myös muissa kansanrunoissa on esimerkkejä satattaa-verbistä. Kuoharin sanoissa (SKVR I4 1717) on pyyntö Älä salvajaa satata, Alä kose kuoharia, ja
loitsurunossa SKVR I4 537 on uhkaus Panen puskut puskomah, Sarvet on
satattamah, J[os et] s[itä totelle]. satattaa-verbiä näkyy siis todellakin käytetyn
merkityksissä ‘koskea, koskettaa, liikuttaa, vatkata, survaista, töytäistä’’. Myös
karjalan kielen verbin satattoa merkitys ‘vahingoittaa, satuttaa’ sopisi hyvin kontekstiin (ks. KKS s.v. satattoa).
Tämän Peuran pyynti -loitsurunon viimeisessä säkeessä kiellettäväksi vaihtuu
ilmeisesti peura, vaikka runon alussa kehotetaankin Pohjan eukkoa82 johdattamaan peurat ansaan. Peuraa kehotetaan käymään siivosti ansaan83 ja olemaan
huitomatta sarvillansa, ettei ansa laukeaisi turhaan ja väärin, eli ilmeisesti liian
aikaisin, kuten Gananderin sanakirjan (1997 s.v. satatan) sitaatti kertoo:
satatan, -ttaa v. a. idem, Run. | äläs sarwella satatak, tule sijwolla sisällek ilman turmin tuhkimatak reen fångares ord, i. e. älä laukase rör ej wid med
dina horn, at gillren eller snaran igen faller förgäfwes.

82

Tämä siniviittainen Pohjan eukko asui Gananderin (MF: 88) mukaan pohjoisten tuntureiden metsissä, ja hänen sanottiin johdattavan porot vipuansaan.
83
Peuroja ja hirviä on pyydetty paitsi keihäillä ja jousilla myös ansoilla (ks. esim. Ville Virtanen
2001).

124

Tähän runoon on SKVR XV:ssä täydennetty Beckerin runosta (SKVR VI2 4818)
säe luinen lukkoisi murenna. Tämä sama säe esiintyy kuitenkin myös Mythologia
Fennicassa (Ganander 1984: 95), ja siinä on loppu-k:llinen imperatiivi luinen
lukkosi murennak. Gananderilla siis on ollut tämä säe hallussaan.
331.

(Ohtoseni lintuseni, kaunoiseni kultaiseni, - -)
Käys tänne käpein kengin, sukin mustin muihuttele(k)

muihuttelek on y. 2. persoonan imperatiivi verbistä muihutella. Nämä säkeet ovat
Karhunpeijaisten tulovirrestä. Ganander selittää sanakirjassaan (1997 s.v.
muihuttelen; sukka):
| sukin mustin muihuttelee går sorgsen med swarta strumpor, Run. kom sagta
mak.
| sukin mustin muihuttelek gå sachta med swarta been, bär swarta strumpor,
impr. Run. |
Nämä molemmat kuvaukset muihuttelusta saavat tukea muiden vanhojen kansanrunojen säkeistä: Neitsyt Mariaa pyydetään tulemaan salavihkaa synnyttäjän
avuksi saunaan säkeillä Käys tänne käpein kengin, Sukin mustin muihuttele
(SKVR I4 973) tai parantamaan haavaa säkeillä Tule jo hajalla hapsin, Sukin
mustin muihuttele! (SKVR VI1 3411). Gananderillakin on Neitsyt Mariaa kehottava säe Sukin mustin muihuttelek SKVR XV:n runossa 365. Myös linnun lentoa
kuvataan muihutteluksi: Hanhonen, ilman lintu Tuo kauan halulla lenti, Murehilla
muihutteli; Etsi pesän s[ioa], (SKVR VII1 54). Luontevalta tuntuu, että Neitsyt
Mariaa pyydetään tulemaan hiljaa avuksi synnytykseen, ja linnun voi mainiosti
kuvitella lentelevän surullisena etsimässä pesää. Karhun arvokkaaseen kulkemiseen sopii hyvin hitaus, ja luontevalta tuntuu myös se, että karhun toivotan olevan
rauhallinen ja sopuisa.
Renvall (1826 s.v. muihuttelen; muihaelen) pitää verbiä muihutella verbin
muihaella ‘zornig l. finster seyn, käwelen muihaelen’ synonyymina. Lönnrotilla
(1958 s.v. muihutella; muikaella) selitykset ‘gå sur och tvär, vara trumpen, barsk’
liittyvät lähinnä vihaisuuteen ja nyrpeyteen, ja hänellä on myös merkitys ‘gå högfärdig’, joka etääntyy selvästi Gananderin antamista merkityksistä. Ganander
(1997 s.v. muihaelen) esittelee verbin muihaella merkityksessä ‘on wihasa’, eli
hän erottelee verbit muihutella ja muihaella antamalla niille omat merkityksensä
kummallekin.
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365.

Neityt Maaria emoinen, - -, käys tänne käpein kengin,
sukin mustin muihuttelek

muihuttelek-muotoa olen selittänyt edellä runon 331 yhteydessä. Tällä kertaa
Neitsyt Mariaa rukoillaan avuksi synnyttäjälle. Neitsyt Maria on synnytysloitsujen konkreettisin avustaja, yliluonnollinen kätilö, joka loitsun avulla johdatetaan
auttamaan äitiä ja lasta. Näissä lapsivaimon sanoissa muihutella-verbiin liittyvä
”hiljaa ja huomaamattomasti kulkeminen” (ks. edellä runon 331 selitys) tuntuu
varsin luontevalta: Tule saunahan saloa ilman uxen ulvomata, saranan
narajamata !! hätäisten huuantaan !!.
338.

Juoletar, ukko kaunis, vejin kultanen kuningas, - - !! Hillervo, hyvä
emäntä, !! - - !! Nostas ljeka lietteestä, heran-karva hetteestä,
kulta kuplusta ylennäk !!

ylennäk on y. 2. persoonan imperatiivi verbistä ylentää. Näissä Saukon sanoissa
Hillervoa ja Juoletarta84 pyydetään nostamaan ylös vedestä ljeka, joka merkinnee
tässä ‘ansa, pyydys’ (ks. SSA s.v. lieka) ja sen mukana heran-karva, jolla Ganander näyttäisi viittaavan saukkoon. Hillervo oli Gananderin mukaan saukkojumalatar, joka yhdessä miehensä Juolettaren kanssa johdatti saukot pyydystäjän ansaan
(MF: 35, 46). Alimmaisissa esimerkkisäkeissä on erikoisia ilmauksia, joille ei
kaikille löydy vastineita muista runoista, eikä samanlaisia säkeitä ole muissa kansanrunoissa. Erikoiset säkeet ja ilmaukset tässä Gananderin runossa johtunevat
osittain siitä, että Gananderilla on kommentin (SKVR XV: 167) mukaan ollut
tästä runosta kaksi uniikkia, lähityyppistä toisintoa, joita hän yhdistelee ja kommentoi.
Gananderin ilmaus heran-karva on harvinaisuus, jolle ei löydy vastinetta
muusta runoudesta tai Kotuksen sähköisistä arkistoista. heran karva on otettu
esille Vanhan kirjasuomen sanakirjassa (s.v. hera), jossa siteerataan Gananderia,
mutta ei viitata muihin lähteisiin. Ganander selittää sanakirjassaan heran karvaa
nimenomaan runolliseksi saukon nimitykseksi ja antaa sille myös selityksen
gråachtig, joka merkitsee ‘harmaaseen vivahtava’ (ks. Ganander 1997 s.v. hera;
saukko). Kiihtelysvaaran murresanakirjassa on hakusana herasilmä, joka merkit84

Hillervo ja Juoletar olivat saukkojen suvun emuita, joiden tehtävänä oli lähettää saukot pyydykseen.
Juoletar saattoi olla yhtä hyvin joko naaras tai uros. Emuu tarkoittaa tietyn eläinlajin myyttistä kantaäitiä, jonka jälkeläisiä kaikki tiettyyn lajiin kuuluvat eläimet ovat. Suomessa eri riistaeläinlajeilla oli
oma kantaäitinsä eli emuunsa. Emuu pystyi hallitsemaan jälkeläisiään, ja siksi sitä pyydettiin esim.
estämään metsän petoja raatelemasta karjaa laitumella. Samoin metsästäjä pyysi saalista emuulta.
(Haavio 1967: 21, 44 - 47; Siikala 1999: 79 - 81.)
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see ‘vaalea- tai harmaasilmäinen’ (Nirvi 1974: 190) ja karjalassa tunnetaan hera
merkityksessä ‘maidonharmaa’ (SKES s.v. hera). Todennäköisesti heran karva
onkin tilapäismuodoste ja viittaa tässä siis saukon harmahtavaan väriin. karvalla
olisi siis tässä Gananderin runossa vanha merkitys ‘väri’ (ks. esim. Ganander
1994 s.v. karva; Lönnrot 1958 s.v. karwa), vrt. myös hiirenkarvainen ‘hiirenharmaa, hiirenvärinen’ (Koski 1983: 202).
liete, hete ja kuplu viitannevat tässä kaikki ‘veteen’. hete on tarkemmin vielä
‘lähteensilmä, lieju’, ja liete tarkoittaa varsinaisesti ‘lieju’, mutta Ganander antaa
sille lisäksi myös käännökset ‘lähdet, kuplu’. kuplun synonyymeja ovat Gananderilla ‘lähde’ ja ‘liete’. Renvall antaa samanlaisen merkityksen ‘quellader, scaturigo’, ja Lönnrot selittää sen olevan paitsi ‘blåsa’ ja ‘källåder’ myös lisäksi vielä
kalanpyydys. (Ganander 1997 s.v. liete; hete; kuplu; Renvall 1826 s.v. liete; kuplu; Lönnrot 1958 s.v. liete; hete; kuplu.) Muiden vanhojen kansanrunojen säkeet
vahvistavat näitä Gananderin tulkintoja. Raudan syntyä kuvataan säkeillä Miss’
on rauta synnytetty? Tuolla Mustassa meressä, Saatuna saven seasta, Vetelästä
vellottuna Kupluksilla kuohuvilla, Läikkyvillä lähtehillä, Heikkuvillä hettehillä
(SKVR VII3 407) sekä Herasessa hetteessä Läikkyvässä lähkeessä (SKVR I4
177). Heranen hete esiintyy myös muualla (ks. SKVR VII5 4687). Kansanrunoissa on myös useita Lohi kult[ainen] kutoo Kultasissa kupluksissa -tyyppisiä säkeitä (ks. esim. SKVR I2 1085, 1090, 1144).
339.

Puhas putti valkonen, - - liskoani lijkahutak, hakoani hairautak
!! litzoani lijkauta, halkojani hairautak !!

lijkahutak on y. 2. persoonan imperatiivi verbistä lijkahuttaa ja hairautak verbistä
hairauttaa. Nämä säkeet kuuluvat Kärpän sanoihin. putti on Gananderin (samoin
Renvallin 1826 s.v. putti ja Lönnrotin 1958 s.v. putti) mukaan ‘bock’ eli ‘pukki,
kauris’, mutta toisaalla sanakirjassaan Ganander säkeiden Puhas putti valkonen
kaunis karva nilkonen kohdalla selittää putin tarkoittavan ‘kärppää’ (Ganander
1997 s.v. puhdas; putti). Gananderin runon putti lienee samanlainen tilapäismuodoste kuin edellä käsitelty heran karva. Muiden kansanrunojen perusteella näyttää, että nimitystä putti on voitu käyttää monista eri eläimistä (ks. esim. SKVR
VIII 3906; IX1 2276; IX1 2386; XIV 1031).
Ganander (1997 s.v. hairautan) antaa sanakirjassaan verbille hairauttaa merkityksen ‘låter falla, nappa i, låter tillfalla’ eli ‘lankea’. Lönnrot (1958 s.v.
hairauta; hairaantua) pitää verbejä hairauttaa, hairauta, hairautua ja hairaantua
samamerkityksisinä ‘förirra sig, förvillas’. Renvall (1826 s.v. hairautan;
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hairahdan) antaa verbille hairauttaa merkitykset ‘facio arripere l. attingere,
zugreifen machen, ergreifen’, eli suunnilleen ‘ottaa tai käydä kiinni’, ja verbistä
hairahdan hän antaa esimerkin lintu hairahti ansaan.
Ganander (1997 s.v. hairautan; liska; litza) selittää säkeitä liskoani
lijkahutak, hakoani hairautak ja litzoani lijkauta, halkojani hairautak seuraavasti:
rör på min falla; rör på min giller sticka; nappa, rör vid mitt giller. Muoto liskoa
lienee nominin liska savolainen partitiivi. litza-nominin käsittely on Gananderin
sanakirjassa hieman epämääräistä. Voisi päätellä, että liska ja litza ovat synonyymeja (tai pikemminkin saman sanan erilaisia murre- tai kirjoitusasuja), sillä sanakirjassa käytetään liskan ja litzan välillä ilmausta idem eli ‘sama (asia)’. Kuitenkin Gananderilla on myös toinen hakusana litza, josta on viittaus (termin vid. eli
‘vidare, edelleen’ kautta) sanaan litistetään. (Ganander 1997 s.v. hairautan; liska;
litza.) liskan synonyymi litza lieneekin Gananderilla vain homonyymi litistääverbin yhteydessä mainitulle nominille litza, joka ilmeisesti tarkoittaa ‘littana’.
Myös Renvall (1826 s.v. litsa) yhdistää muodot liska ‘marderfalla’ ja litsa.
Ganander pitää säkeitä liskoani lijkahutak ja litzoani lijkauta synonyymisina
(ks. Ganander 1997 s.v. hairautak), mitä ne luultavasti ovatkin. Gananderin sanakirjassa on selitys, että liska on pölkyistä tehty saukon loukku, ja samassa yhteydessä Ganander antaa säkeen liskoani lijkahutak ja kertoo, että liska tehdään kärpälle. (Ganander 1997 s.v. liska). Kuten Renvallilla myös Lönnrotilla (1958 s.v.
liska) liska on käännetty ruotsiksi mårdfällä, mikä viitannee ‘näädänloukkuun’.
Näiden tietojen perusteella Gananderin antama selitys kärpän (tai muun pienen
eläimen) houkuttelusta ansaan säkeillä liskoani lijkahutak ja litzoani lijkauta tuntuu järkevältä. liska ja litza -sanojen pralleelina esiintyvä hako ja halko liittynevät
tässä merkitykseen ‘havupuun oksa’ (ks. SMS s.v. hako), eli niillä tarkoitettaisiin
esimerkiksi ansan peitteeksi asetettuja havuja. Niiden merkitys voisi myös olla
‘lieko, vettynyt puu, joka on maannut esim. vedessä pitkään’ (ks. SMS s.v. hako),
eli ne voisivat viitata vedenalaisiin ansapölkkyihin. Kertosäkeiden hakoani
hairautak ja halkojani hairautak merkitys lienee analoginen niitä edeltävien säkeiden kanssa: säkeillä viitataan luultavasti jonkinlaiseen (ansan, sitä peittävien
havujen tai ansapölkkyjen) liikutteluun, josta on seurauksena ansaan joutuminen.
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340.

vaari vanha taivahinen, nostas pilvi luotehesta, toinen lännestä lähetä,
kolmas ijästä iske, lomatusten loukautak - -. Sima pilvistä pirotak,
sa-a lunda taivaasta puilleni puhastemixi, varvuilleni valkimixi

loukautak on y. 2. persoonan imperatiivi verbistä loukauttaa ja pirotak verbistä
pirottaa. Ganander (1997 s.v. lomatusten; pirotan) selittää sanakirjassaan säettä
lomatusten loukautak ‘lät dem stötä i hoop, gör åska vid. ukkonen’ ja säettä Sima
pilvistä pirotak ‘lät stäncka, dugga ned honings dagg ifrån molnen’. Lomatusten
loukauttaminen tarkoittaa siis pilvien törmäyttämistä toisiinsa. Siitä seuraa sitten
hunajan tai siman sataminen. Nämä säkeet kuuluvat Jäniksen pyynti -loitsuun.
Haavion (1967: 168) mukaan Ukkoa pyydetään usein valelemaan ansaa simalla
eli medellä siksi, ettei jänis tunnistaisi siitä ihmisen hajua. SKES (s.v. pirottaa)
antaa piro(i)ttaa-verbille merkityksen ‘sirottaa, pirskottaa’. loukauttaa on momentaanijohdos verbistä loukuttaa, esim. loukuttaa pellavaa.
Säkeelle lomatusten loukauta löytyy vastineita muista kansanrunoista (ks.
esim. SKVR VI1 3324, 3427; VI2 4818), samoin säkeelle Sima pilvistä pirota (ks.
esim. SKVR I4 87 ja VII5 3605). Säkeet esiintyvät myös yhdessä, esim. runoissa
SKVR I4 1183 ja VII5 3519. Näitä säkeitä näkyy käytetyn monipuolisesti: niitä on
lausuttu yhtä lailla veren seisauttamisessa kuin metsästysonnenkin takaamiseksi.
Mythologia Fennicassa (Ganander 1984: 7) on säe sima pilvist pirota, jossa ei siis
ole loppu-k:ta.
341.

Ukko kullainen kuningas, vaari vanha taivahinen, (tuuvvos ilman)
tuusimata, varomata vaaputtelek, tuuvvos kynsin kytjyxelle

vaaputtelek on y. 2. persoonan imperatiivi verbistä vaaputella. Näissä jäniksen
sanoissa pyydetään Ukkoa tuomaan eli johdattamaan saalis ansaan. Ukkoa kehotetaan tuomaan tuusimata ‘utan fnuskande, stilla, sedigt, utan stojjande’ (Ganander 1997 s.v. tuusima). Ensimmäinen käännös Gananderin sanakirjassa on hauska: ‘tuo saalis möhlimättä’. Samoin Gananderin sanakirjassa (1997 s.v.
waaputtelen) on sukkela – ja sangen todelliselta tuntuva – kuvaus vaaputtelulle:
‘går bredt och sachta mak såm en kråka’, eli siinä viitataan variksen
liikkumistapaan. Lönnrot (1958 s.v. tuusia) antaa verbille tuusia merkitykset
‘sörja, ängslas, tveka, frukta’, jotka ainakin osittain sopisivat Ganaderin
säkeeseen.
Myös itse saalista saatetaan kehottaa Tullos ilman tuusimata, Varomata
voaputtele Kohin kulta langkojaini (SKVR VI2 4818), tai kuvata yleensä eläimen
liikkumista Anna tulla tuusimata, Varumata vaaputella (SKVR VII5 3862 ja VII5
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3953). Mythologia Fennicassa (Ganander 1984: 89, 98) esiintyy kaksi kertaa
waaputtele ilman loppu-k:ta vastaavissa säkeissä kuin varomata vaaputtelek.
349.

lomatusten loukkautak, (piäk pilvesä käräjät, - -) iskek Ukko uutta
puuta, kama(h)uta kongelota moukalla tuliterällä, kurikalla kuldaisella -jotta Hijet hirvioo, moaan kapoot karkoovat mailta karjan käytäviltä

Analysoin luvussa 3.1.1.1 säettä lomatusten loukkautak runossa 340 ja säettä piäk
pilvesä käräjät runossa 214. iskek on y. 2. persoonan imperatiivi verbistä iskeä.85
Tässä Karja laitumelle -loitsussa Ukkoa pyydetään karkottamaan pahat henget tai
muut karjaa uhkaavat olennot karjan laitumilta. Ajatuksena ilmeisesti on, että
runossa mainitut Hijet ja moaan kapoot pakenevat rumpumaista meteliä, joka
syntyy, kun Ukko kamahuttaa kongeloita eli iskee aseellaan esim. onttoa puunrunkoa (ks. Haavio 1967: 171 - 172). Myös runossa SKVR VII5 3368 säkeellä
iske, Ukko, uutta puuta pyydetään suojelusta pahoja voimia vastaan. Hijet viitannee hiiden väkeen, joka oli ”hirvittävä kiusanhenkien joukko, jota noidat yllyttävät sen kimppuun, jolle he haluavat pahaa”. Toisaalta hijet voisi sanan kapoot (eli
kapeet) paralleelina viitata yleensä metsän eläimiin (ks. Haavio 1967: 221), jotka
esiintyvät usein karjaloitsuissa (ks. SKVR I4 1609; VII5 3850; XII2 6743). Ganander on myös voinut tulkita moaan kapoot (eli kapeet) maan väeksi, eli pahoiksi hengiksi, sillä hän selittää Mythologia Fennicassa, että ”täällä pohjanmaalla
minun paikkakunnallani” ihmisistäkin saatetaan sanoa kapeet. (Ks. MF: 33, 54 ja
Ganander 1997 s.v. hiisi ‘at de elaka fasa och willdiuren skrämas bort’.) Ilmeisesti
kyseessä ovat tässä kuitenkin myyttiset hahmot eli pahat henget eivätkä tavalliset
ihmiset: kapeet on monikkomuoto sanasta Kaweh, Kawoh, eli Kawet, joka Gananderin (MF: 53) mukaan on muun muassa mahtava henki. SKVR:n (VII4 2819)
runossa ovat säkeet jotta hiiet himmeneis, maan kapeet kammistuis, jotka tukevat
tulkintaa. Kave-ilmiötä käsittelen tarkemmin runojen 215 ja 222 yhteydessä luvussa 3.1.9.

85
Gananderin sanakirjassa (1997 s.v. kamahutan) säe kuuluu iske Ukko uutta puuta. Imperatiivia iske
ei ole sanakirjassa loppu-k:llisena (ks. Hakemisto: 79), mutta Mythologia Fennicassa on tässä säkeessä
loppu-k muodossa iskekk (Ganander 1984: 97), eli SKVR XV:n säe tässä runossa 349 noudattaa MF:n
asua.
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352.

[Tulek justoillen, Jumala, vätek velillen keralla!] Älä [sutuk suuri Luoja,] viljan andaja vihastuk, vaikka mjehet valinnosa,vasta vaimot
valinnoopi . - - käytäk karjani, [Jumala], käytäk voisen vuoren päälle

älä vihastuk on y. 2. persoonan imperatiivin kieltomuoto verbistä vihastua ja
käytäk y. 2. persoonan imperatiivi verbistä käyttää. Nämä säkeet kuuluvat Lypsäjän sanoihin, joissa aluksi kehotetaan Heru, heru herttaseni - -. Alkusäkeiden ja
säkeen Tulek justoillen, Jumala välistä puuttuu jotakin (SKVR XV: 173), mikä
selittääkin aiheen yhtäkkisen vaihtumisen. Tämän runon logiikkaa ei ole helppo
seurata, sillä se sisältää runsaasti monimutkaiselta tuntuvaa mytologista ainesta.
Osaltaan tätä saattaa selittää sekin, että useat säkeet (hakasulkeisiin merkityt) on
täydennetty muiden kansanrunojen perusteella. Gananderilla ei siis välttämättä
ole edes ollut näitä säkeitä itsellään – vaikka täydennykset esiintyvätkin Arvidsson-Berghin runossa SKVR VI2 5527, joka (tai jonka lähde) on ainakin osittain
ollut Gananderin lähteenä näille runon 352 säkeille (ks. Hormia 1961: 449). Loppu-k:lliset imperatiivit vaikuttavat tavallisilta sekä muodoltaan että merkitykseltään, mutta konteksti kokonaisuudessaan on merkitykseltään hyvin sekava. Runo
kuvaa juustomaidon ja -vellin esikoisuhria, jossa ensimmäisestä juustomaidosta
uhrataan osa Jumalalle, minkä jälkeen miehet maistavat herkkua, mutta naisväki
ottaa kuitenkin pääosaan omaan käyttöönsä (SKVR XV: 174). Tämän tiedon
avulla esimerkkisäkeet aina säkeeseen vasta vaimot valinnoopi saakka ovat
jotakuinkin ymmärrettäviä: Jumalaa pyydetään juustoherkulle ja pyydetään
olemaan suuttumatta.
Lopuksi runossa anellaan: käytäk karjani, [Jumala], käytäk voisen vuoren
päälle. Säkeet nivoutunevat runon alun aihepiiriin, jossa pyritään varmistamaan
loitsun avulla hyvä maidontuottavuus. Seuraavat säkeet maitosen mäen nenälle,
jotta juopi juomenetta… Lypsyvöön yxi yheksän, [kylän kaiken kymmänästä]!
vahvistavat tulkintaa. Gananderin sanakirjassa (1997 s.v. käytän, nenä) ja luonnollisesti siten myös SKVR XV:ssäkin on muodot päälle ja nenälle, mutta
GSL:ssä (Hormia 1961: 449), jossa säkeet ovat Berghin runosta SKVR VI2 5527,
vastaavat kohdat kuuluvat pällä, nänällä. Kommentissa arvellaan ä:n ja e:n sekoittumisen Berghin tekstissä johtuvan siitä, että runon käsikirjoitus on tehty
korvakuulolta eikä muistiinkirjaaja ole aina pystynyt erottamaan äänteitä eikä
pitkiä ja lyhyitä vokaaleja toisistansa (SKVR XV: 174). Loogisempi tässä olisi
kyllä nimenomaan adessiivi (päällä, nenällä) eikä allatiivi (päälle, nenälle).
Kuten runon 305 analyysissa aiemmin täsä luvussa tulee esille, Gananderin
sanakirjassa (1997 s.v. woinen) on myös säe käytäk woisen wuoren päällä, jossa
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postpositio (päällä) on allatiivin sijasta adessiivissa. Loogiselta tuntuisi, että säkeet olisivat toisinpäin: Runossa 305 olisi säe käytäk woisen wuoren päälle, eli
painajaista ei toivota vain käytettävän vuorella vaan jodatettavan vuorelle ja jätettävän sinne. Sen sijaan runon 352 kontekstiin sopisi luontevammin säe käytäk
woisen wuoren päällä, eli ajatuksena voisi olla, että lehmää käytetään voisella
vuorella maito-onnen takaamiseksi ja tuodaan sitten takaisin. Muotojen päällä ja
päälle vaihtelussa saattaa olla kyse pelkästään ortografiastakin: e:n merkintää
ä:llä esiintyy jonkin verran Gananderin runoissa, mikä näkyy esimerkiksi irtosäkeen 151 muodossa nänijk (nenijk).
360.

Kuin ma veittellä vetäsen, vääk silloin vjerteillä;
kuin ma rauvvalla rapajan, silloin rasvalla rapa(j)ak!

Muotoa vääk analysoin edellä runossa 310. Tässäkin runossa muoto vääk tulee
epäilemättä vetää-verbistä. vjerteillä tarkoittaa Gananderin (1997 s.v. wierre)
mukaan ‘med wört, it. swidjestänger, swedjärn’. vört eli ‘vierre’ tarkoittanee mallasjuomien valmistuksen yhteydessä syntyvää uutetta (ks. PS s.v. kantavierre),
swidjestänger viitannee kivunsalpaamiseen (ru. svida tarkoittaa ‘kirvellä, karvastella, polttaa’) ja swedjärn johonkin rautaiseen työkaluun (ru. swed tarkoittaa
‘halme, kaski, palo’). Jo Schroderuksen (1941: 45 s.v. succus ptifanae) sanakirjassa on wieret ‘succus ptifanae. wört. süsse Würtz’. Myös Juslenius (1968 s.v.
wierre) on selittänyt sanaa samalla tavalla. Lönnrotin sanakirjassa (1958 s.v.
wierre ‘vört, vörtdricka’) on säe wedä kynnet viertehellä ‘bestryck klorna med
vört’. Lönnrotin säe pohjautunee karhurunoon (SKVR XII 6480, 6481), ja sillä
pyydetään metsänemäntää tekemään karhun kynnet karjalle vaarattomiksi. Muissa kansanrunoissa vierre esiintyy usein ‘viinan’ tai ‘oluen’ synonyymina (ks.
esim. SKVR III3 3299; IV1 229). Näissä Gananderin sanakirjasta kerätyissä Kuoharin sanoissa säe vääk silloin vjerteillä liittyy ilmeisesti kuohinnan jälkeisen
kivun lievittämiseen tai haavan parantamiseen. rapajak on y. 2. persoonan imperatiivi verbistä rava(i)ta. Näyttäisi, että verbiä rava(i)ta on käytetty tässä kahdessa eri merkityksessä ja saatu aikaan yhteen sointuvat säkeet kuin ma rauvvalla
rapajan, silloin rasvalla rapa(j)ak! Gananderin sanakirjassa (1997 s.v. rapaan)
verbillä ravaita onkin useita merkityksiä ja käyttötapoja:
| kerta keskiä rapaja l. rapaak stryk til, smör midt uppå | kuin ma rauwwalla
rapajan då jag drager til med järnet | silloin raswalla rapajak smör til med
flött, vel rapaak | ajta rautanen rapaak l. rapajak (i. e. liukkaasti panna aitaa
Run., sätt up hastigt et gärde.
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rapaan, -pata l. -wata v. a. skrapar, kratsar | rapata päätä skrapa hufwudet,
lyska, v. pää.
*aiδa- ja *aδa-verbit ovat sekoittuneet itämerensuomalaisissa kielissä jo varhain,
mutta kansanrunoissa vanhat aiδa-verbit ovat saattaneet säilyä reliktinomaisesti
erillään aδa-verbeistä. Lehtisen mukaan ravata-verbi on aiδa-vartaloinen. (Lehtinen 1979: 6 - 12, 187, 194, 200.) Ganander näyttää pitävän verbiä rava(i)ta sekä
aiδa- että aδa-vartalollisena ja antaa vaihtoehtoiset imperatiivit rapaak ja
rapajak.
Muista kansanrunoista löytyy ainakin seuraavanlaiset esimerkit verbistä
ravaita: Rakkijsi rapajak kijni, Pane panta pihlajainen Ympäri nenän nykerön
(SKVR VI2 5405); Suolet solmulle rapajak, Liha kalva kaxin kerra (SKVR VI1
3288); wojak yltä wojak pältä, kerta keskeä rapajak (SKVR VI1 3858); Aita
rautanen rapaak, Ympäri minun eloni (SKVR VI2 liite III 13); Kielen keitän
voiteheksi, Hampahat rasvaksi rapaan (SKVR VII3 999); Vertä silmät vuotuvon,
Rasvana rapattuvon (SKVR VII3 82) ja Ken kuullen kuunteloo Ja kateen
kahteloo, Sen silmät vertä vuotakoot, Rasvana rapattakoot, Jottei kuule kuuna
päinä, Selvii sinä ikänä (SKVR VII4 2826). Pelästyneeltä on myös kysytty: Uot
sie rauvalla rapattu, Vain uot tiellä kohtajeltu? (SKVR IV3 4466). rapaaminen
näyttäisi liittyvän voiteluun, jonkinlaiseen sitomiseen ja korjaamiseen mutta myös
lyömiseen tai yleensä raudan kanssa toimimiseen. Kansanrunosäkeet (myös muiden kuin Gananderin) ja Gananderin selitykset sanakirjassa näyttäisivät tukevan
toisiansa. Kaikenkattava käännös tässä runossa esiintyvälle ravaita-verbille voisi
olla ‘vetäise’.
Gananderin selityksestä säkeille kuin ma rauvvalla rapajan, silloin rasvalla
rapa(j)ak käy ilmi sama ajatus kuin Sian salvo sanojen (SKVR VII5 4381) säkeistä Minä veihellä vetelen, sinä silkillä sipelet: kuohari käyttää teräasetta ja avustaja
(luultavasti yliluonnollinen) sitten hoitaa haavaa lempeämmillä keinoilla. Kuohari
voisi myös puhutella tässä mettä pursuavaa veistänsä. Kommentissa (SKVR XV:
178) todetaan, että runossa esiintyvä Gananderin tai hänen avustajiensa tiedonlähteenä toiminut kuohari on soveltanut praktiikassaan raudan, tulen ja palohaavain
loitsuainesta, Verensulkusanoja ym. manauksia, Kateen sanoja, avuksipyyntöjä
jne., minkä vuoksi Gananderin sanakirja-artikkelit sisältävät poikkeuksellisen
paljon kuoharin työhön liittyviä selityksiä.
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361.

Etelätär, neiti nuori, i(j)ätäk idästä pilvi, nosta lonkka luotehesta,
syrjin yhteen yhistä, lomatusten loukautak.- -, sima pilvistä pirotak

ijätäk on y. 2. persoonan imperatiivi verbistä idättää. loukautak- ja pirotakmuotojen merkitystä selitän runon 340 yhteydessä luvussa 3.1.1.1. Gananderin
sanakirjassa (1997) on hakusanan idätän kohdalla imperatiivi idätä ja esimerkkinä säe idätä idästä pilwi ‘låt gro, upkomma upwäxa från östan et moln’. Myös
VKS:n (s.v. idättää) mukaan idättää merkitsee ‘nostattaa, saada aikaan’. Nämä
säkeet kuuluvatkin Sateen ja tuulen nosto -loitsuun. Etelätär neiti nuori oli Gananderin mukaan itse etelätuuli, ihana ja suloinen neito, jota kengityssepät tai
hevostenkuohitsijat kutsuivat avuksi viilentämään ilmaa (MF 27 - 28). Runon
kommentin (SKVR XV: 179) mukaan k-loppuisten imperatiivien runsaus runoissa
359 - 361 tukee käsitystä, että runojen lausujana näissä kaikissa kolmessa on ollut
samainen kuohari.
366.

Neityt Maaria emoinen, tulek pian, väle(h)en jouvuk, - si-ok silkkirihmollasi, panek palmikoisellesi, solmia syvälle solmu!

Imperatiiveja tulek ja jouvuk käsittelen runon 142 analyysissa aiemmin tässä luvussa. Nämäkin säkeet kuuluvat lapsivaimon sanoihin. Ensimmäisen rivin säkeillä kutsutaan Neitsyt Mariaa saapumaan kiireesti synnyttäjän luo, päästämään
piika pintehistä, vaimo vattan vääntehistä. Häntä pyydetään aukaisemaan lihaset
portit ja voitelemaan lukot voitehilla, jotta lapsi putoaisi vaimon vahterasta.
siok on y. 2. persoonan imperatiivi verbistä sitoa ja panek verbistä panna. Säkeillä tarkoitettaneen tässä synnyttäneen äidin jälkihoitoa, haavojen sitomista ja
verenvuodon tyrehdyttämistä. Säkeitä Sivo silkki rihmallasi, Pane palmikoisellasi
näkyy käytetyn Verensulkusanoissa (ks. esim. SKVR I1 171, 175, 298), joita voidaan hyvinkin tarvita synnytyksen jälkeisessä hoidossa.
IS: 93

käsi(n) käymä(ä)n käytävytäk

käytävytäk on y. 2. persoonan imperatiivi verbistä käytäyttää. Irtosäkeille ei ole
olemassa kontekstia, joten säkeen tulkinta jää sanakirjojen ja muiden kansanrunojen varaan. Gananderin sanakirjassa (1997 s.v. käytäytän) esiintyy tämä erikoinen imperatiivimuoto esimerkkinä verbin käytäyttää kohdalla:
käytäytän, -täyttää v. a. låter komma, gå, venire, ambulare sino, duco | käsin
käymään käytäwytäk led til hands | käsi käymän käytäwytäk Run. lät honom
komma, ledsaga honom til handa mänge, led honom från handen.
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Gananderilla (1997 s.v. käsi-käymän) on myös hakusana käsi-käymän ‘adv. til
handamänge, v. käytäytäk’. Säkeessä näyttäisi olevan kysymys jonkinlaisesta
kädestä pitäen kuljettamisesta tai ohjaamisesta. Muodossa käytävytäk on heikkoon vokaalivartaloon käytä- (verbin käyttää) liittynyt kuratiivijohdin86 -yttä(joka y. 1. persoonassa esiintyy heikkoasteisena -ytä-), ja sen edessä on spirantin
jatkajana siirtymä-äänne -v-.
IS: 150 päästäk päästämällä
päästäk on y. 2. persoonan imperatiivi verbistä päästää. Tämä säe on Gananderin
sanakirjassa hakusanan pääsen kohdalla:
pääsen, -sin, -snyt, -stä v. n. slipper, blir lös (v. päkähdän), sinor, solvor,
dimittor | päästäk päästämällä släpp med alfware el. med släppande,
solvendo solvas (heic Hebraitzant.)
Säe päästäk päästämällä liittynee erityyppisiin päästön sanoihin, vaikka se
poikkeaakin tavallisista päästön sanoihin liittyvistä säkeistä, joita esimerkiksi
Gananderilla on useita.87
IS: 165 sima syömmehen sysäjäk
sysäjäk on y. 2. persoonan imperatiivi verbistä sysäitä.88 Tämä säe on esimerkkinä
Gananderin sanakirjassa (1997 s.v. sysään) verbin sysätä kohdalla, jossa esiintyy
myös muoto sysäjän sanan ”vel” jälkeen, mikä osoittaa, että Gananderin mukaan
kyseessä on murteellinen tms. muoto:
sysään [et syssän (Austr.)] -säsin, -sännyt, -sätä vel sysäjän, -sätä v. - -| sima
syömmehen sysäjäk skiut in honing i hiertat i. e. upwäck en liuf kärlek |
Gananderin käännös upwäck en liuf kärlek viittaisi siihen, että säe sima
syömmehen sysäjäk kuuluisi esim. johonkin lemmennostorunoon. Eräässä toden86

Kuratiivijohtimesta ks. Hakulinen 2000: 280.
SKVR XV:n runossa 211, Tietäjän sanoissa, on säkeet (tämä) jaxo jaxamahan, (tämä) päästö
päästämähän ja runossa 221, Kuun ja päivän päästön sanoissa, Tules päästö päästämähän, tules jaxo
jaxamahan, isäni ikunen Jesus, esivanhemman Jumala, samoin Ruton sanoissa runossa 317. Kiroista
päästön sanoissa runossa 222 ovat säkeet Kavek ennen jaxo jaxon, kavek ennen päästön päästi (- mixet
sä minua päästä?) Isäni ikunen Jesus, esivanhemman Jumala, tules päästö päästämähä, tules jaxo
jaxamahan. Myös muissa kansanrunoissa tule päästö päästämähän -tyyppiset säkeet esiintyvät usein
(ks. esim. SKVR VI1 3014; VII4 1762, 2389, 3033). Nämä päästön sanat näyttävät olleen käypiä hyvin
monenlaisiin päästämisiin; niillä vapautettiin eli parannettiin sairas taudistaan, kuten hammassärystä,
käärmeen puremista ja rutosta sekä synnytyksen vaivoista ja painajaisista (ks. SKML: 56 - 111).
88
Lehtisen (1979: 195 - 196, 200 - 202) mukaan verbi sysätä on *aiδa-vartaloinen.
87
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näköisesti impilahtelaisessa lemmennostorunossa (SKVR VII5 4609) sanotaankin:
Mesi keitä, mieli käännä, Sima keitä, silmät käännä. Näiden säkeiden jatkoksi
sopisi mainiosti sima syömmehen sysäjäk. Kenties Gananderilla on jokin tämäntyyppinen runo ollutkin – lisäksi tai jatkoksi runolle 364, joka on ainoa Gananderin lemmennostoruno SKVR XV:ssä.
IS: 171 sitä ennätäk esinnä (& enissä)
ennätäk on y. 2. persoonan imperatiivi verbistä ennättää. Irtosäkeitä sitä ennätäk
esinnä ja sitä ennätäk enissä on selitetty Gananderin sanakirjassa (1997 s.v.
enissä; ensin) seuraavasti:
enissä idem, fram för alt, Run. pro ensinnä v. enimmästi praeprimis | ennätäk
enissä sök, far efter, rör wid, fram för alt, först | vid. ensin & esinnä.
| sitä ennätäk enissä l. esinnä först, förnämligast grip til det, aldra först,
framför andra, praeprimis, Run. |
Säe vaikuttaa elliptiseltä, eli ilmeisesti säkeen jatkona on ollut jokin verbilauseke,
joka on ilmaissut, mitä tässä kehotetaan ‘ehtimään ensimmäisenä tekemään’.
Gananderin antamat selitykset sanakirjassaan (1997 s.v. enissä; ensin ) vihjaavat
‘etsimiseen’ ja ‘tilaisuuteen tarttumiseen’, mikä saattaisi kertoa kadonneiden säkeiden sisällöstä. Muissa kansanrunoissa on seuraavanlaisia säkeitä: Eläpä ennätä
emäntä, Entistä ennen muita (SKVR I2 1016); Herhiläinen, ilman lindu, Ennätä
pirun kipuja Tuonne tuonelan jokeen (SKVR VI 4486). Nämä säkeetkin vahvistavat, että ennätäk todellakin on imperatiivi.
IS: 176 suulle rasvaksi rapauk
rapauk on y. 2. persoonan imperatiivi verbistä rapauta. Imperatiivi rapauk muodostuu vartalosta rapa- + johtimesta -u- (tässä johdin on selvästi refleksiivisessä
funktiossa, ks. Hakulinen 2000: 269) + loppu-k:sta. Nämä -u-johtimelliset verbit
esiintyvät enimmäkseen vain murteissa ja runokielessä (Hakulinen 2000: 269).
Ganander (1997 s.v. rapaun) selostaa verbiä rapauta ja rapautua seuraavalla
tavalla:
rapaun, -uta l. rawaun, -ua v. n. smälter bort, blir flytande, solvor | raswana l.
raswaxi rapattuwohon | suulle raswaxi rapauk förwänds, smält til smör fram
för sår mynningen raswaxi rapauk smält bort til flott
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SKVR XV:n runossa 237 on säkeet Kivi maan muna, pellon kokkara, kuinssas
maan munista muokattihin, vetelästä vellottihin, sinuhun vihat suluoo, rasvana
ravahtuvoho !!rasvaxi rapaukohon!! ja runossa 280 säkeet [Maarian makia
maito] rasvana ravahtuvohon !!rasvaxi rapaukohon!! paikoille palaneille(n),
lihan tuiki tulleille! Näissä on käytetty verbiä rapaut(u)a, runossa 237 Raudan
sanoissa ja runossa 280 Voiteen sanoissa. Etenkin runon 237 säkeet tuntuvat läheisiltä Gananderin irtosäkeelle, ja Gananderin selityksen perusteella näyttäisi,
että säe suulle rasvaksi rapauk olisi liittynyt nimenomaan haavan hoitoon: parantavan voiteen täytyy asettua haavan (sår) suulle. Todennäköisesti säe onkin jostakin parannusloitsusta, kuten Palaneen tai Voiteen sanoista – mikseipä myös Verensulkusanoista.
3.1.1.2 Imperatiivin yksikön 3. persoonan muodot
282.

Meennä taivas vieryöhön, meenä haavoin hajotkok,
!! me-exi muuttu(v)ohon, simana sia-aan vjerkök !!

hajotkok on y. 3. persoonan imperatiivi verbistä hajota ja vjerkök verbistä vierrä,
vieriä. vjerkök on muodostunut konsonanttivartalosta89 vier- + imperatiivin tunnuksesta kö + -k:sta. Näiden säkeiden imperatiivit ovat selvästi y. 3. persoonan
muotoja, vaikka ne ovatkin poikkeuksellisesti loppu-k:llisia (ks. luvut 2.1 ja
2.2.2).
Ganander (1997 s.v. mesi; sima; wierin) selittää säkeitä sanakirjassaan:
meenä haawoin hajotkok må utbreda sig i såren såsom honing vid. sima alt i
honing.
| wierkö l. wjerkök (imperat.) pro wieryköön Run. må tildra, kullra, drypa nid |
wieryöhön pro wieryköön Run. --| simana sia-aan wjerkök tildra som
honingwax i stället.
sima, -man s. honing, mel (ampiaisen l. mettisen raswa eli makein mesi) | -- |
simana siahan wjekök för in i dess ställe, som honung, v. mesi.
Hakusanan sima kohdalla lienee virhe muodossa wjekök. Pelkästä kirjoitusvirheestä tuskin on kysymys, sillä ruotsin verbi föra merkitsee ‘viedä’, eli Ganander
89

Tämä harvinainen ja historiallinen konsonanttivartalo lienee syntynyt sisäheiton kautta vokaalivartalosta vieri- (ks. Hakulinen 2000: 81).
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on yhdistänyt muodon tässä verbiin viedä. Tosin kirjoitusvirhe ei välttämättä ole
juuri Gananderin, vaan hänellä on voinut olla toisinto, jossa on ollut muoto
vjekök, ja hän on kopioinut sen niin kuin se on ollut ja pyrkinyt sitten selittämään
sen. Imperatiivin kuuluisi kuitenkin olla wjerkök, sillä kontekstiin sopisi paremmin verbi vieriä kuin viedä, ja Gananderilla (1997 s.v. wierin) esiintyy sanakirjassa myös säe simana sia-aan vjerkök ‘tildra som honingwax i stället’. Tässäkin
Ganander tosin viittaa verbiin vetää ruotsin verbillä tilldra, mutta säkeen sijoitus
verbin vieriä yhteyteen kertoo kuitenkin, että Gananderkin kytki imperatiivin
vjerkök verbiin vieriä.
Näissä Voiteen sanoissa käsketään taivasta hajoamaan hunajana (siis satamaan hunajaa) ja vyörymään simana (siis satamaan simaa), eli käsky kohdistuu
kolmanteen persoonaan. Sen vahvistavat myös viereisten säkeiden y. 3. persoonan
muodot vieryöhön ja muuttuvohon. Tosin käsky tai kehotus on hyvin toivomusluonteinen (kuten se yleensäkin kolmannelle persoonalle on), eli taivasta pyydetään tai sen toivotaan satavan hunajaa ja simaa. Useilla kansoilla on ollut käsitys,
että hunaja ei synny maan päällä vaan tippuu taivaasta (Haavio 1928: 205 - 206).
Mesi ja sima90 esiintyvät usein parantavina voiteina ja aineina yleisemminkin
kansanrunoissa (ks. esim. SKVR VI2 4060; VII3 756; VII5 80).
Loppu-k:llisia y. 3. persoonan imperatiivin myöntömuotoja en ole löytänyt
muiden kuin Gananderin teksteistä. Kielteisenäkin loppu-k:lliset kOtunnukselliset muodot ovat harvinaisia, vaikka niitä jonkin verran esiintyykin,
esim. Suomettaren sähköisestä korpuksesta löytyy kielteinen y. 3. persoonan imperatiivi loppu-k:llisena: Joka tuota monikielistä Tarkkasanain kertomista moittii
kirjavaisuudessa, hän älköön pyrkikök Oppimieheksi, vaan pysyköön
reuhkapäänä! (smtr1847.sen). Vanhoissa kansanrunoissa y. 3. persoonan imperatiiveista esiintyy monenlaisia variantteja, kuten esim. Levitköhön Lemmon leuka,
Hajotkohon Hiien hammas (SKVR IV3 4202); Hajotkan hijen hammas, Revetkän
lemmon leuvat (SKVR VI2 5281), Hajotkoon nyt hiien hammas, Levitköön nytt
lemmon leuvat (SKVR VI2 4089); Himmetkön hijen hammas, Hajotkon pois
pahoin tekiä! (SKVR VI2 5281) ja Hajotkoo Hiien hammas (SKVR IV3 4202). Ei
siis ole mahdotonta, että Gananderille olisi päätynyt runoteksti, jossa todella olisi
esiintynyt y. 3. persoonan imperatiivin funktiossa muodot hajotkok ja vjerkök.
Kokonaan toinen asia on, ovatko nuo muodot esiintyneet myös alkuperäisessä
90
sima tarkoittaa siis Gananderin mukaan ‘hunaja, mesi’ (myös Renvall (1826 s.v. sima) ja Lönnrot
(1958 s.v. sima) antavat samat merkitykset). Kansanlääkinnässä hunajaa on todella käytetty ulkoisesti
erilaisiin ihottumiin ja muun muassa palohaavoihin (ks. Kansanlääkintä). Oletettavasti kuitenkin
kansanrunoissa sima ja mesi voivat tarkoittaa myös yleensä parantavia voiteita, muitakin kuin hunajaa.

138

runossa, vai onko muistiinkirjaamisvaiheessa tai jossakin myöhemmässä kopiointivaiheessa esim. loppu-n:ää merkitty -k:lla. Jos nuo muodot ovat todella esiintyneet puhutussa kielessä, täytyy -k:n olla niissä kielteisten muotojen aiheuttama
analogia, jonka syynä on myönteisen ja kielteisen imperatiivin yhteinen tunnus kO sekä luonnollisesti myös persoonapäätteen puuttuminen – tavallisissa y. 3.
persoonan myöntömuodoissahan tunnukseen -kO liittyy persoonapääte -(h)On,
minkä vuoksi loppu-k ei niissä voi esiintyä.
3.1.1.3 Imperatiivin refleksiivimuodot
Tässä käsittelen refleksiivitaivutuksen luokkaan kuuluvia refleksiivisiä imperatiiveja. Niitä on aineistossani loppu-k:llisena neljä, joista kolmessa on johdin -te ja
yhdessä -ite. Aineistoni te-johtimelliset refleksiiviset imperatiivit ovat seuraavat:
lyötek, asetek ja lijkautek. Tarkastelen niitä kaikkia yksitellen.
68.

nijn sä lyötek pohjallesi, anturallesi asetek

Kalevalan sanakirjassa viitataan hakusanan lyöte kohdalla lyöä-verbiin, jonka
refleksiivinen merkitys on muun muassa ‘asettua nopeasti, heittäytyä’ (Turunen
1949: 165). Se vertautuu merkitykseltään siis refleksiivijohdokseen lyöttäytyä,
jossa on te-johtimen sijasta johdin -UtU-91. lyötek-muodossa te-johdin on liittynyt
yksitavuiseen verbiin (lyö-te-k > lyötek).
asetek merkinnee ‘asettaudu’ ja on siis merkitykseltään verrattavissa
asettaudu- ja asettaa- ~ asettua-verbeihin aivan kuten lyötek lyöttäydy-verbiin.
Johdin on liittynyt historialliseen konsonanttivartaloon (*aset-te-k > asetek).
Säkeet on yhdistetty Väinämöisen vene ja kannel -epiikkaan. Ganander selittää säkeitä sanakirjassaan:
andura, -ran s. sko-såla, slädmeda, Austr., köhl, solea calcei l. trahae, carina,
vid. trai -- | nijn sä lyötek pohjallesi anturallesi asetek kjölfattra en skuta, R.
Luultavasti veneentekijä kehottaa venettä asettumaan pohjalleen, ehkä teloilleenkin. SKVR:n loitsussa VII5 3271 nuhdellaan: Mintähe, metsän emäntä, Asut arki
vaattehissa, Riihi ryysyissä rypeät? ja kehotetaan sitten: Lyöte lykky vaatteihen,
Anti paitohin asete, Lempi paitohin panete!, eli imperatiivit lyöte, asete näyttävät
esiintyvän muuallakin kuin Gananderin runossa. SKVR:n sähköisessä korpuksessa on myös säe Lyöte lietoon mereen (SKVR VII3 569).
91

UtU-johtimesta ks. Vesa Koivisto 1995: 129.
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287.

Mato musta maan muotoinen, - -. Mene pijrusta pihalle, - !! muunne lijkautek !!

Muoto lijkautek merkinnee ‘liikahda’. Säkeen tarkoituksena on häätää hammasmato eli parantaa hammassärky. Samantyyppistä säettä on käytetty ainakin ähkyä
parannettaessa (SKVR VII4 3161): joilla puskuja puserran, amputautia ajelen,
muunne liian liikautan.
Muodossa lijkautek voisi tulla kysymykseen kaksi vaihtoehtoista vartalotyyppiä. Refleksiivijohdin -te voisi olla liittynyt kolmitavuiseen u-loppuiseen
vartaloon. Toisaalta refleksiivijohdin -te voisi olla liittynyt historialliseen konsonanttivartaloon lijkaut- (lijkaut + te + k > lijkautek). Refleksiivitaivutuksen muodot ovat hyvin sekakoosteisia: verbimuodossa saattaa olla yksi tai jopa useampikin refleksiivinen (ei refleksiivitaivutukseen kuuluva, ks. luku 2.2.3) tai muunmerkityksinen johdin, ja lisäksi se saattaa vielä taipua refleksiivisesti eli saada
refleksiivitaivutuksen piiriin kuuluvan johtimen. Tällaiset muodot ovat ikään kuin
pleonastisia refleksiivisyydeltään. Ehkä alun perin refleksiivinen johdin on samalla muuttunut merkitykseltään neutraaliksi. Tätä tukee se, että muodossa lijkautek
on johdin u, jonka merkitys Hakulisen (2000: 269) mukaan on yleensä refleksiivinen, translatiivinen, ingressiivinen tai passiivinen. Hakulinen (2000: 269) antaa
samassa yhteydessä esimerkkejä ajaun ‘antaudun’, heittäyn ja painaun, jotka ovat
morfologisesti ihan vastaavia muotoja kuin liikau-n, liikau-tek.
IS: 37

Herran puoskari puhitek

puhitek on yksikön 2. persoonan refleksiivinen imperatiivi. Ganander (1997 s.v.
puhitek) selittää imperatiivia puhitek sanakirjassaan:
puhitek imperat. Run. i. e. puhtaasta paikasta tuo | Herran puoskari puhitek
rena.
Koska kysymyksessä on irtosäe, sille ei ole pystytty osoittamaan muuta kontekstia. Säkelle ei ole myöskään löydetty lähdetekstiä. Se tuntuu olevan todella harvinainen säe, jota muualla ei esiinny. Muissa vanhoissa sanakirjoissa ei ainakaan
puh(d)-vartalollisten hakusanojen yhteydessä mainita tällaista muotoa (ks. esim.
Renvall 1826: 81 - 82 ja Lönnrot 1958: 256 - 258). Siitä ei löydy esimerkkejä
Kainostakaan. Tälle säkeelle en ole löytänyt edes samantyyppistä vastinetta
myöskään SKVR:n korpuksesta. Timosen (sähköpostikeskustelu 31.10.2007)
mukaan tämä Gananderin säe voi periytyä myös jonkun sivistyneen, esim. papin,
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kalevalamittaisesta runosta eikä siinä tapauksessa perustuisikaan vanhaan kansanrunomateriaaliin.
Jos ajatellaan, että puhitek-muoto todellakin on ollut olemassa, olisi siinä
luultavasti pohjana vartaloaines puhda-, jonka heikkoon asteeseen on liittynyt
refleksiivijohdin -ite, jolloin vartalon loppu-a on i:n vaikutuksesta hävinnyt. Refleksiivijohdin -ite on liittynyt kaksitavuiseen A-vartaloon, mikä näyttää Jouko
Koivistonkin (1990: 100) tutkimuksen perusteella olevan imperatiivin y. 2. persoonan muodoissa tavallista. Tällöin imperatiivin merkityksenkin pitäisi olla refleksiivinen, eli ‘puhdistaudu’. Kyseessä olisi silloin mitä luultavimmin puoskarin
eli tietäjän valmistautumisesta ennen tehtävän suorittamista. Loitsuissa tavataan
tietäjän varustautumiseen kuuluva peseytyminen (Siikala 1999: 248). Tällaisia
säkeitä on esim. metsästysloitsuissa: Nousen aijoin aamusesta, Pesemmö,
puhastelemmo, Pyyhin pienen perttiseni, Pesen pieni pyssyseni; (SKVR VII5
3218). Koska Gananderin irtosäkeessä puhutellaan Herran puoskaria, saattaa kyse
olla henkisestä puhdistautumisesta ennen tärkeää tehtävää. Tietäjistäkin saatettiin
käyttää nimitystä jumala (Haavio 1967: 326 - 327), joten Herra tai Jumala ei välttämättä viittaa runoissa aina kristilliseen Jumalaan. Jumalaa on voitu myös puhutella puoskariksi, kuten säkeissä Tule, Luoja puoskariksi, Jumala parantajaksi - Puoskar on puhas J[uma]la, Herra lääkäri lähinen, Ylimmäinen enkelini (SKVR
VII4 1581).
Joka tapauksessa Gananderin ajatuskuviota ‘puhtaasta paikasta tuomisesta’ on
vaikea ymmärtää. Toisaalta hän antaa myös merkityksen ‘puhdista’, joka taas ei
sovi refleksiivisyyteen. Loppu-k on muodossa puhitek historiallisesti odotuksenmukaisella paikalla, mutta kenties Ganander länsisuomalaisena ei tunnista refleksiivimuotoa ja tulkitsee siksi muodon väärin.
3.1.1.4 Optatiivit
140.

[Tuo Jumala tuota miestä], jonga sormuxet sopisi, rinta risti[t] kelpoaisi!
Ällös tuhma tullokkohon, kävin kanta kelkuttook, kuin ej tullek
tuuliammat, koriammat kohti käyne.

Gananderin sanakirjassa esiintyy säe ällös käwin kanta kelkuttook, mikä vahvistaa
sen, että ällös ulottuu runossa myös toiseen säkeeseen, eli ällös kelkuttook on y. 2.
persoonan optatiivin kieltomuoto. Ruotsinkielisen vastineen du vahvistaa, että
kysymys on y. 2. persoonasta:
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käwyn kanta l. käwin kanta, -nnan s. poikstrunt, glunt, enstrunt karl, homo
nauci | ällös käwin kanta kelkuttook kom ej trippandes du glunt, kott, puer
inanis impuber, v. kotti. (Ganander 1997 s.v. käwyn kanta l. käwin kanta.)
Gananderin yhteen ja erilleen kirjoittamisen sekä ortografian horjuminen näkyy
tässä: käwin kanta on muissa lähteissä kirjoitettu yhteen ja muotoon käwynkanta
(ks. VKS s.v. käwynkanta, jossa on annettu hakusanasta käwynkanta esimerkkeinä Gananderin muodot kävin kanda, käwin kanta ja käwyn kanta). Näin sen merkityskin olisi helpompi hahmottaa, kun se ei sekoitu käydä-verbin imperfektiin.
Ganander antaa sanakirjassaan (1997: 299) synonyymeina ja yhdeksi hakusanaksi
liitettynä muodot käwyn kanta ja käwin kanta. Toisessa kohdassa Gananderin
sanakirjassa (1997: 306) on hakusana käwin kanda, jonka selitys kuuluu:
käwin kanda (a kapy) en tiggare som stryker ifrån gård til gård, Carel. Run.
Tässäkin Ganander yhdistää ilmauksen käwin kanda substantiiviin käpy. Lisäksi
hakusanan tuhma kohdalla Ganander (1997 s.v. tuhma) antaa vertailun tyhmä v.
käwin kanta. VKS (s.v. käwynkanta) viittaa nominin käwynkanta kohdalla paitsi
Gananderiin myös Jusleniukseen. Juslenius ei itse ole ottanut esille tätä nominia,
mutta sen on Porthan lisännyt omalla käsialallansa Jusleniuksen sanakirjaan
(1968: 147), ja selitys on sama kuin Gananderilla, eli ‘kiertelevä kerjäläinen’.
Ilmeisesti Juslenius ei ole tätä sanaa tuntenut tai pitänyt merkittävänä, mutta Porthan, joka tunsi hyvin laajasti kansanrunoutta92, on sanan tuntenut ja katsonut tarpeelliseksi lisätä sen myös sanakirjaan. Porthanin De Poesi Fennicaan kirjaamassa runossa (SKVR VI1 607) on säkeet Ällös tuhma tullockohon, Kävin kanta
keikuttook.
Näyttäisi siltä, että tällainen ilmaisu todellakin on ollut käytössä. Todennäköisesti ilmauksella käwynkanta tarkoitetaan pientä ja mitätöntä, eli ilmaus merkitsee
sananmukaisesti ‘kävyn kanta’.93 Metaforan taustalla voisi olla verkon kudonnassa käytetty käpy, joka on neulamainen sukkula (ks. Turunen 1981: 156). Tähän
kuvioon sopisi myös yhteys kansanrunoissakin esiintyvään analogiseen haukkunimeen kerin kanta (ks. esim. SKVR I3 1757 - 1758), joka VKS:n (s.v.
kerinkanta) mukaan tarkoittaa pienikokoista ihmistä; kirjaimellisesti kerinkanta
tarkoittaa lankaa kerittäessä käytettyjen kerinlautojen jalkaa (Turunen 1981: 118).

92

Ks. esim. Hautala 1954: 64 - 66.
Lönnrotillakin (1958 s.v. käpy) on hakusanan käpy kohdalla muoto kävyn kanta ja sillä merkitys
‘hylsa; tiggare’.

93

142

Schroderuksella on säkeet Ällös tuhma tullekkohon, Kävin-käntä keikuttohok,
Kuin ej tulle tuuhiammat, Koriammat kohti käynek! (finnische_runen1819.sen).
Muoto kävinkanta selittynee sillä, että Lönnrotin sanakirjan (1958 s.v. käpi, käwin) mukaan käpi (genetiivimuoto kävin) on murteellinen muoto sanasta käpy.
käwynkanta-tyyppisissä muodoissa voisi olla myös jotakin käydä-verbiin liittyvää
merkityksensä puolesta. Joka tapauksessa tässä runossa säe Ällös - - kävin kanta
kelkuttook kieltänee huonoa kosiomiestä (esim. pienikokoista tai köyhää, kerjäläistä) saapumasta.
Gottlundilla on säkeet Ällös tuhma tullekkohon Kevy-kanta keikuttohok; Kuin
ei tullek tuuhiammat Koriammat kohti käynek (pieniarunoja1821.sen).
kevytkantakin sopisi kontekstiin erinomaisesti, mikä voi olla selityksenä Gottlundin säkeelle: hän olisi yhdistänyt ilmauksen kevyt-metaforaan. Toisaalta Gottlund
on voinut merkitä ä:tä e:llä, vaikka olisikin hahmottanut taustalle sanan käpy.
243.

Ellys märillen männy, ellys visvoille(n) viruo
!! Ellös märillen menny, ällös vismoille viruok !!

viruok on y. 2. persoonan kielteinen optatiivimuoto verbistä virua. Kertosäkeiden
s-loppuiset optatiivimuodot ellös, ällös ja äläs todistavat viruok-muotojen optatiivisuuden. Säkeet kuuluvat Verensulkusanoihin. Runon alussa Neitsyt Mariaa
pyydetään parantamaan haava, ja sen jälkeen tulevat nämä haavan mätänemisenestosanat. visma on visva-sanan rinnakkaismuoto (ks. esim. Ganander
1997 s.v. wisma), ja virua-verbillä on murteissa myös merkitys ‘valua’ (ks. murre/sms).
Runossa on vaihtoehtona annettu loppu-k:ttomatkin säkeet, ja loppu-k:llisten
epäillään periytyvän eri toisinnosta. Huomionarvoista on, että runossa 243 loppuk:llinen muoto on nimenomaan Gananderin vaihtoehtosäkeessä. Se antaa viitteen
siitä, että Gananderin siteeraama toisinto olisi alkuperäisempi kuin muut säilyneet
toisinnot.
Mythologia Fennican pohjanmaalaiseksi nimetyssä runossa on säe Ellys
vismoillen viruoo (SKVR XII2 7414). Tämäkin viittaa loppu-k:n säilyneisyyteen,
sillä muistiinmerkitsijä on saattanut kuulla sananlopussa heikon k:n, jota hän on
merkinnyt o:lla, tai vähintäänkin hänen on täytynyt kuulla pitkä vokaali, joka
kertoisi loppu-k:n ja kadon välivaiheesta, nimittäin vokaaliutuneesta loppu-k:sta.
Samalla o:n merkintä viittaa loppu-k:n heikentymiseen, sillä selvän äänteen kuulija olisi varmaankin merkinnyt k:lla. MF:ssa (s. 84) on säe eikä wismoille wiraak.
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244.

äläs sinä vismoille viruok, ällös vammoille valene

Tämä runo alkaa puolestaan säkeillä Tyvvy Tyrmä tippumasta, punainen
putuamasta, ja sen lisäksi toivotaan haavan säästyvän mätänemiseltä.
279.

Terve, terve, löylyseni! Ej oo [löylyn] löytämistä, ej ole [vetoisen]
velkomista. Ennen sä vetenä vjerkök!

Ganander (1997 s.v. wierin) on selittänyt säettä sanakirjassaan:
| wieri (imperat.) kulra nid | wierkö l. wjerkök (imperat.) pro wieryköön -- |
ennen sä wetenä wjerkök flyt förr som watn |
Pronomini sä vahvistaa, että vjerkök on y. 2. persoonan optatiivi verbistä vierrä,
vieriä. Säe Ennen sä vetenä vjerkök tuntuu kummalliselta tässä kontekstissa, ja
todennäköisesti säe ei kuulukaan tähän yhteyteen näihin Löylyn sanoihin. Raudan
sanoissa esiintyy tämäntyyppisiä säkeitä, joissa muistutetaan rautaa, kuinka se
ennen vetenä vieri (ks. esim. VII3 368). Ganander ei ole kuitenkaan tulkinnut
säettä ennen sä wetenä wjerkök imperfektiksi, vaan morfologisen tulkinnan ja
sanakirjakontekstin perusteella säkeen merkitys näyttäisi olevan ‘vieri mieluummin vetenä’. Todennäköisesti tässä säkeessä on aineksia esim. juuri Raudan sanoista (esim. runossa SKVR VII3 368: Et sie ollut silloin suuri, Etkä suuri, etkä
pieni, -- Milloin vierit on vetenä, Milloin juogsit on jogena), ja kenties Gananderin hallussa olleessa tekstissä on ensin ollut muistuma ”ennen vetenä vierimisestä”, jonka jälkeen olisi tullut tämä kehotus ”vieri mieluummin vetenä”. Kyseessä
voi olla myös Gananderin väärin ymmärtämä säe.
280.

Mehiläinen ilman lintu, - -, Tuuok mettä Mehtolasta, simoa Tapiolasta.- -

tuuok on y. 2. persoonan optatiivi verbistä tuoda. Nämä säkeet kuuluvat Voiteen
sanoihin. Samaa aihepiiriä käsittelen luvussa 3.1.1.1 runojen 253 ja 280 analyysin
yhteydessä. Mythologia Fennicassa (Ganander 1984: 57) esiintyy säkeen Tuuok
mettä Mehtolasta lisäksi myös säe tuo mettä mehtolasta, eli siinä on tavallinen
imperatiivi ja ilman loppu-k:ta. Gananderin sanakirjassa sen sijaan ei esiinny
muoto tuuok. SKVR XV:n selityksessä säkeiden Tuuok mettä Mehtolasta, simoa
Tapiolasta viitataan seuraaviin Gananderin sanakirjan (1997 s.v. mettä; simo)
kohtiin:
mettä accus. sing. a mesi honing | tuo metta mehtolasta |
tuo mettä Mehtolasta simoa Tapiolasta hämta honing ifrån blomster fältten.
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Näissä siis imperatiivi esiintyy ilman loppu-k:ta. Sanakirjassa (1997 s.v. tu-us)
esiintyy muoto tuook, jota taas ei ole SKVR XV:ssä:
tu-us (imperat.) pro tuo Run. hämta | tu-us tuima turwakkoni |tuuwos (fut.
imperat.) Run. pro tuokos hämta, skaffa hijt, aufferto, för hijt, a tuon, tuoda;
tuuwwok id. du må föra l. tuuwwo Run. idem ac tuook du må hämta, idem ac
tuo adducito.
Ilmeisesti tuuok on otettu SKVR XV:een siksi, että se esiintyy SKVR XII2:n osan
runossa 5 370, joka on peräisin Mythologia Fennicasta. Ganander on siis kirjoittanut sen Mythologia Fennicaan runon Mehiläinen ilman lintu säkeisiin. Onkin
kummallista, että hän on kirjoittanut sanakirjaansa muodon tuook. Muotoja tuook
ja tuuok selittävät myös runomitan vaatimukset: imperatiivi tuo ei sovi runomittaan säkeessä tuo metta mehtolasta.
Muoto tuoo esiintyy SKVR:ssä, mutta indikatiivissa: Neito poikii tekköö tuoo
suuree sottaan (SKVR XIII1 628) ja Anna, onni, suo, J[uma]la, Lapselle osaa
tuoo, Syötelläni nälkäistä (SKVR VII2 2409) (jälkimmäisessä saattaa olla imperatiivikin). Myös tuuo esiintyy: Käpy pure käyessäsi, Toineu tuuo tullessasi (SKVR
I2 759 b).
303.

Jost on lijkkuna lihoa, lijttyök lohen lihoa

lijttyök on y. 2. persoonan optatiivi verbistä liittyä. Säkeet ovat Niukahduksen
(hiveltymän) sanoista, joita käsittelen runon 303 analyysissa luvussa 3.1.1.1. Gananderin (1997 s.v. lijtän) selitys vahvistaa, että kyse on y. 2. persoonan muodosta:
| Jost on lijkkuna lihoa, lijttyök lohen lihoa foga til lägg i stället, fyll det med
lax kött|
336.

Kuin ej ljenek tällä maalla, nijn säs tuovo tuonnempata,
ehtiök etenpätäik: vijjestä pitäjästä, kuuvvesta kirkkokunnasta,

ehtiök on y. 2. persoonan optatiivi verbistä etsiä. Säe ehtiök etenpätäik esiintyy
Gananderin sanakirjassa (1997 s.v. ehdin; tuonnembaa) kahdessa eri kohdassa:
ehdi imperat. kom, skynda, propera, veni | ehdi armas apuhumme du nådige,
skynda dig oss til hielp | ehtiök etenpätäik sök äfwen längre bort ifrån.
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tuonnembaa l. tuonnembata compar. a tuonne längre, ifrån | tuo se
tuonnembata v. etembätä | nijn sä tuuwwo tuonnempata ehtiök etenpätäik
Ganander on sijoittanut optatiivimuodon ehtiök verbin ehtiä alle, mutta antanut
sille kuitenkin merkityksen ‘etsiä’. Hän siis näyttää ajatelleen, että verbillä ehtiä
on merkitys ‘etsiä’, eikä niin, että verbin etsiä y. 2. persoonan optatiivi olisi tsyhtymän murrevarianttien vaihtelun vuoksi ehtiö, mikä kuitenkin lienee todennäköistä. Tätä tukevat muiden kansanrunojen säkeet Tuoos vilja tuonempaaki,
Etsiös etempääki; Tuuos vilja tuonnempoa, Etsi on etempääkin; Tuoos miehet
tuonempaata, Etsi mieh[et] etempäätä ja Kun ei liene tännempänä, niin tuo
tuonempata ja etsi etempätäki (SKVR I4 1110, 1135, 1822; VII5 3298). Tosin
Lönnrotin Ilomantsista muistiinpaneman runon (SKVR VII2 2553) säe Kun ei
tulle tuonnempa[ta], Ehtine etempätä viittaa ehtiä-verbiin. Taas säkeet Jos ei
liene tännempänä, Niin sie tuo tuonnempanna, Ja ehtiö[!] etempännä (SKVR
VII5 3234) osoittavat, että kyseessä olisi etsiä-verbin optatiivi ehtiö.
364.

Kuin ej liene tännembänä, nijn sä tuuvvo tuonnempata, ehtiök etenpätäik
Tuo pullo puhasta vettä hettehestä heiluvasta, lähtehestä läikkyvästä;
[sillä neitonen] pesexen !! puhastellet pulmustansi !!

Tässä samat säkeet esiintyvät nyt Lemmennostoloitsussa.
352.

Sivu(n) kä(yv)vyk Sirakainen, kauvvas karvas Torikainen

kä(yv)vyk on y. 2. persoonan optatiivi verbistä käydä. Nämä säkeet kuuluvat samaan Lypsäjän sanat -loitsuun, jota käsittelen runon 352 kohdalla luvussa 3.1.1.1.
Säkeet Sivu(n) kä(yv)vyk Sirakainen, kauvvas karvas Torikainen näyttäisivät jatkavan säkeiden [Annack kuolla minun omani] kokemata(k), koskematak,
piko(a)mata(k), pilkko(o)mata(k) aloittama teemaa lehmän suojelemisesta vahingoittumiselta (ks. runon 352 analyysi). Ganander selittää Sirakaista ja Torikaista
sanakirjassaan useassa kohdassa:
sirakainen, -isen s. poët. björn, ursus | siwu käwyk sirakainen, kauwwas
karwas torikainen. (Ganander 1997 s.v. sirakainen.)
tarikainen, -sen s. i. a. torikainen | käykök kauwas karwa tarikainen v.
sirakainen den hårige lurfwige björn. (Ganander 1997 s.v. tarikainen.)
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torikainen, -isen s. (à tori) långtrynig, poët. björn, har trattlikt hufwud, vid.
sirakainen | pojjes karwa torikainen et tratthufwud, i. e. björn. (Ganander
1997 s.v. torikainen.)
Renvall (1826 s.v. torikainen) selittää torikaista seuraavasti:
torikainen, -isen Na. epithet. ursi, ob rostrum infundipulo molari simile.
Lönnrotillakin (1958 s.v. torikainen) on hakusana torikainen:
torikainen, s. epit. för björntryne (af ngnslags likhet med en qvarntratt).
Näyttäisi, että torikainen karhunnimityksenä perustuu karhun kuonon muotoon,
joka on ”kuin myllyn suppilo”. sirakaista ei ole hakusanana muilla kuin
Gananderilla, eivätkä Renvall ja Lönnrotkaan mainitse sitä edes torikaisen
yhteydessä. Berghin-Arwidssonin rinnakkaistekstissä (SKVR VI2 5527) on säkeet
siwun käyfwyk sirakainen, kaufwas karfwas tårikainen, mutta muista kansanrunoista ei löydy sirakaista tai torikaista merkityksessä ‘karhu’. Runossa loitsitaan
karhua pysyttelemään poissa lehmän luota.
1800-luvun aineistossa ovat säkeet Sirakan siivet, torakan koivet, Peippusen
peräpakarat (/finnische_runen1819.sen). Samat rinnastukset esiintyvät myös
useissa kansanrunoissa (ks. esim. SKVR VI1 2599 - 2604, 2785; VI2 7154.).
Vaikka noissa säkeissä sirakkaa ja torakkaa ei selvästi pidetäkään synonyymeina
(sirakka tarkoittanee sirkkaa), voisi olla mahdollista, että torakaisen ja sirakaisen
rinnastaminen perustuisi ainakin osaksi tuontyyppisiin säkeisiin.
Juha Pentikäinen ei pidä sirakaista ja torikaista karhun nimityksinä vaan arvelee nimitysten näissä runoissa johtuvan säekerrosta ja alkusoinnillisuudesta.
Karhua saatetaan myös pilkata tässä vertaamalla sitä pieniin haittaelukoihin. Renvall ja Lönnrot lienevät perustaneet käsityksensä Gananderin sanakirjaan. (Sähköpostikeskustelu Juha Pentikäisen kanssa 8.11. ja 5.12. 2007.) Samat säkeet ovat
myös Berghin-Arwidssonin runossa (SKVR VI2 5527), joka lienee saman tekstin
eri kopio kuin Gananderin hallussa ollut. Nämä Gananderin kirjaamat nimitykset
saattavat perustua aitoon kansanrunomateriaaliin. Ehkä Gananderilla on tässä
ollut sellaista tietoa, jota muilla ei ole ollut hänen jälkeensäkään. sirakainen ja
torikainen ovat joka tapauksessa mitä todennäköisimmin poetismeja, tilapäismuodosteita, eivätkä varsinaisia karhun nimityksiä ainakaan muussa kuin runokielessä.
Aineistossani kO-tunnuksen lopussa esiintyvä k lienee tulos muotoryhmien
välisestä kanssakäymisestä, jossa syntyy erilaisia kontaminaatioita: kO-tunnusta
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ei silti voi väittää alkuperäisesti k-loppuiseksi. Analysoin muotoja Heikki Leskisen (1970: 66 - 75) luoman jaon perusteella, jonka esittelen luvussa 2.2.4. Käsittelen esimerkit tyypeittäin. On huomattava, että Leskisellä optatiivin tunnuksissa on
mukana aina -s, jota aineistoni loppu-k:llisissa optatiiveissa ei tietenkään ole.
Aineistossani esiintyy myös s-loppuisia optatiiveja, kuten edellä käsitellyistä
säkeistäkin käy ilmi.
Tyyppiä 4a, eli pääpainottoman tavun lyhyen vokaalin jälkeen on tunnus
-(v)O(s), on kaikkein eniten aineistossani – vain kaksi esimerkkiä kuuluu muihin
tyyppeihin. Tosin esimerkeissä on kaksi samaa kielteistä viruok- ja kaksi ehtiökmuotoa. Kaikissa tunnus on ilman -v-:tä, eli optatiivin tunnuksena on pelkkä -O-.
Seuraavaksi jaan tyyppiryhmän 4a muodot vartaloihin ja tunnuksiin:
(kelkuttook) kelkutto-o-k < *kelkuttaγok
(ällös ... viruok) viru-o-k < *viruγok
(äläs ... viruok) viru-o-k
(lijttyök) lijtty-ö-k < *liittyγök
(ehtiök) ehti-ö-k < *ehtiγök
(ehtiök) ehti-ö-k
vjerkök-muoto edustaa tyyppiä 2d, eli optatiivin tunnus -kö on pääpainollisen
tavun soinnillisen konsonantin jäljessä. Optatiivi on konsonanttivartaloinen (vjerkö-k).
kä(yv)vyk-tapauksessa on kaksi vaihtoehtoista muotoa. Jos sulkeiden sisällä
olevaa ainesta ei oteta mukaan, muoto olisi kävyk. Silloin vartalo olisi kä-, ja
siihen olisi liittynyt optatiivin tunnus -vy- sekä -k. Todellisen vartalon täytyy kuitenkin olla käy-, ja muoto kävyk on käsitettävä ortografian horjuvuudeksi (diftongia on merkitty vain yhdellä vokaalilla). Silloin se olisi tyyppiä 1b, eli pitkän
vokaaliaineksen jäljessä on tunnus -vy.
Heikki Leskinen (1970: 70 - 72) ei painota ryhmän 4, eli pääpainottoman tavun lyhyen vokaalin jälkeisistä, tunnuksista mitään erityisesti, mutta eniten esimerkkejä hänellä on juuri tunnuksesta -(v)O(s), joka on omassa aineistossanikin
yleisin. Heikkoasteinen tunnus näyttääkin olevan yleisempi kuin vahva-asteinen:
aineistossani on vain yksi muoto, jossa on k:lla alkava tunnus (vjerkök) – tässä
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tunnus onkin liittynyt konsonanttivartaloon. Samansuuntaisen voimasuhteen voi
havaita Leskisen (1970: 66 - 75) aineiston esimerkeissä. Leskisen (1970: 68)
mukaan ryhmän 2 tunnuksista tavallisin on a, eli vartalokonsonantin kahdentumana + -O(s). Aineistoni yksi esimerkki saattaa kuulua ryhmään 2d, josta Leskisellä (1970: 68 - 70) on huomattavasti vähemmän esimerkkejä kuin ryhmästä a.
Samoin ryhmän 1 tunnuksista tavallisinta eli a:ta ei aineistossani ole, mutta b:stä,
jota esiintyy ”toisinaan” (Leskinen 1970: 67), on yksi esimerkki. Luonnollisestikin on huomioitava, että aineistoni esimerkkien määrä ei juuri anna aihetta johtopäätöksiin, mutta samansuuntaisuutta Leskisen tulosten kanssa on havaittavissa.
Suffiksaalin astevaihtelun näkökulmasta katsottuna aineistoni kO-tunnukselliset k-loppuiset y. 3. persoonan imperatiivit ja y. 2. persoonan optatiivit ovat hyvin
säännönmukaisia: umpitavun kanssa esiintyy lähes joka kerta heikkoasteinen
tunnus (tuuok) ja vahva-asteista tunnusta edeltää soinniton konsonantti (hajotkok).
Vain muodossa vjerkök, joka esiintyy kerran 3. persoonan imperatiivina ja kerran
y. 2. persoonan optatiivina, on vahva-asteinen tunnus soinnillisen konsonantin
jälkeen. Tämä poikkeus selittynee sillä, että astevaihtelu ei välttämättä ole koskaan ollut täysin säännöllistä – etenkään runokielessä.
3.1.2 Indikatiivin ja potentiaalin preesensin kieltomuodot
97.

[en tunnek edellä käyvä,] ennen käymätöin ejillä,- - Sull’ on kengät
paikkaisemmat, -- (1. säkeistö)
koskes tunnek tuhma käyväk, epätieto [tien osaita, laulolkomme,
soitelkomme, tekkömme ijän ilolla] (2. säkeistö)

et tunnek on aktiivin indikatiivin preesensin y. 2. persoonan kieltomuoto verbistä
tuntea. GSL:n (Hormia 1961: 521) mukaan Porthanin tekstissä, joka on rinnakkaiskopio tälle Gananderin tekstille, on muoto kosk’ ett muodon koskes sijaan;
koskes on lyhentynyt asu muodosta koska et sinä. Ilmaus on yleinen suomen murteissa, esim. Älä kaakot koskes munikka, sano ämmä ko kukolt pään poik löi
(murre/sms) ja Älä suuhun tull, koskes sukkuka oll (murre/sp).
Porthan on tulkinnut tätä runoa niin, että ensimmäisessä säkeessä säestäjä94
vaatii itselleen pääosaa runon laulannassa, koska varsinainen laulaja hapuilee
94

Runonlaulannassa oli kaksi henkilöä, joista toinen oli laulaja eli päämies ja toinen puoltaja eli säistäjä, jonka tehtävänä oli avustaa laulajaa (Haavio 1967: 304 - 305: Ganander 1997 s.v. laulaja, pää
mjes, puoltaja, säistäjä).
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esityksessä. Säkeistä koskes tunnek tuhma käyväk lähtien laulaja taas vastaa säestäjän moitteeseen. (SKVR XV: 43.) Jos säestäjä todellakin tarkoittaa moittia laulajan osaamista ensimmäisessä säkeessä, ovat muoto ja merkitys tässä ristiriidassa: kieltoverbinä pitäisi olla y. 1. persoonan muodon sijaan y. 2. persoonan muoto
(et). Tämän ristiriidan saattaisi selittää se, että Porthan on tulkinnut sanojat väärinpäin ja 1. säkeistössä laulaja ehkä pyytääkin säestäjää astumaan tilalleen pääosan esittäjäksi, koska huomaa, että säestäjällä on kengät paikkaisemmat eli tämä
on kokeneempi kuin laulaja itse. Toisessa säkeistössä taas säestäjä vastaa laulajan
pyyntöön ehdottamalla, että laulettaisiin yhdessä, säkeillä koskes tunnek tuhma
käyväk epätieto [tien osaita, laulolkomme, soitelkomme, tekkömme ijän ilolla].
Toisaalta voi olla niinkin, että laulajan pyyntö esilaulajan vaihtamisesta ei ole
näkyvissä runossa, vaan 1. säkeistössä säestäjä vastaa esilaulajan pyyntöön vähättelemällä omaa taitoaan ja korostamalla esilaulajan kokemusta. Siinä tapauksessa
laulaja vastaisi taas tähän 2. säkeistössä ehdottamalla yhdessä laulamista.95 Kyseessä on siis joka tapauksessa roolien valintaan liittyvä kursailu.
140.

[Tuo Jumala tuota miestä] jonga sormuxet sopisi rinta risti[t] kelpoasi!
Ällös tuhma tullokkohon, kävin kanta kelkuttook, kuin ej tullek
tuuliammat, koriammat kohti käyne. En minä sinä ikänä kuuna kullan
päivänäkään nuku nurjuxen nutulle, [painu] paikka kukkaro[lle]
raja kengällen rakastuk

Säkeitä Ällös tuhma tullokkohon, kävin kanta kelkuttook käsittelen runon 140
kohdalla luvussa 3.1.1.4. ej tullek on aktiivin potentiaalin preesensin y. 3. persoonan kieltomuoto verbistä tulla ja en rakastuk aktiivin indikatiivin preesensin y. 1.
persoonan kieltomuoto verbistä rakastua.
Kommentin mukaan Ganander on tässä runossa siteerannut sekä Porthanin
Poesi Fennican tekstiä että runon käsikirjoitusta. Porthan on selittänyt runoa seuraavasti: ”neito toivoo itselleen sulhasta mutta vakuuttaa ottavansa puolisokseen
ainoastaan uutteran, varakkaan ja erinomaisen miehen”. (SKVR XV: 57 - 58.)
Ganander on selittänyt runon säkeitä sanakirjassaan:
tuulias, -ian adj. lysande, blänckande, fladdrande | kuin ej tullek tuuliammat,
koriammat kohti käyne om ej mera betydande (scil. frijare) komma. (Ganander 1997 s.v. tuulias.)
95

Suullinen kommentti Timoselta 9.3.2005. Myös F. F. Ahlmanin (Juvalta vuonna 1858 muistiinmerkitsemässä) runossa (SKVR VI1 505) selitetään laulajan ja säestäjän välistä vuoropuhelua Porthanin
tavoin, mutta SKVR XV:n (s. 43) mukaan Ahlman on kopioinut runon Porthanin de Poesi Fennicasta.
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en minä raja kengällen rakastuk blir ej kär i en fnuskig. (Ganander 1997 s.v.
rakastun)
Gananderin käännös fnuskig ‘hullu, järjetön, typerä’ ilmaukselle raja kenkä on
hyvin negatiivissävyinen, ja toisaalla hän sanakirjassaan selittääkin:
raja, -jan s. (aesth. idem) sliten sko, lem, led (vid. raaja), calceus attritus |
kengä raja gammal utsliten sko | raja kengä en med slarfwiga skor, som har
söndriga gamla skor, sko slarfwa. (Ganander 1997 s.v. raja)
Tämä alempi selitys kuvaa konkreettisesti kenkärajojen omistajaa, mutta epäilemättä sulhasta toivovan neidon ilmaus kenkäraaja tässä runossa tarkoittaa kuitenkin jonkinlaista ‘heittiötä, huonotapaista’ ja ‘köyhää’. Porthanin tulkintaan on
helppo yhtyä myös Gananderin sanakirjan antamien selitysten perusteella – runon
lopussa neito, todettuaan, ettei ota huonoa miestä, vaikka tuuliammat eivät vielä
tulekaan, laulaa toiveikkaasti: [Vielä tälle tyttärelle...] kengät teiskaa tekevät,
[sormukset soria lyövät].
142.

Joss olisi isäni indo eli luondo vanhempani! Ej vainen minulla ljenek...

ej ljenek on aktiivin potentiaalin preesensin y. 3. persoonan kieltomuoto verbistä
olla. Nämä säkeet on sijoitettu rukousketjuun Avun Jesus antuohon, joka on
kommentin (SKVR XV: 59) mukaan koostetta rukousloitsuihin ja sananlaskulyriikkaan kytkeytyvistä erillisistä rukousaihelmista.
152 a

Hyppyset hypertelööpi, [kädet kääpäröittelepi]. Ej joudak jouten ollak,
[jos on mieli miestä saada]

ej joudak on aktiivin indikatiivin preesensin y. 3. persoonan kieltomuoto verbistä
joutaa. Nämä sananlaskurunon säkeet viitannevat vaimonvalintakriteereihin:
hyvän vaimon piti olla työteliäs.
192.

Etsi [yhtä ystäväistä], kumppania kupehelle tahi leskiä lähene!
Ejpä kostuk kotihini, [eipä kestyk kenkihini]

ejpä kostuk on aktiivin indikatiivin preesensin y. 3. persoonan kieltomuoto verbistä kostua. Verbejä kostua ja kestyä käsittelen runon 192 yhteydessä luvussa
3.1.1.1. Tässäkin verbit merkinnevät avioliittoon suostumista, mutta samalla
myös tulemista ja liikkumista (mielitietyn luo tai tämän mukana). Säkeet ovat
tanssilaulussa Etsi yhtä ystäväistä. Laulaja vaikuttaa ensin sangen pessimistiseltä
kumppanin löytämisen suhteen, mutta runo päättyy kuitenkin toiveikkaasti: Nuori
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mjes, kaharatukka: sinä kostuk koipeheni, kestyk näihin kenkihini! !! Sepä suostu
sukkihini, sepä kesty kenkihini !!.
209.

Ej minussa mjestä ljenek, ukon pojassa urosta etäheltä ehtimähän,
Nokorista noutamahan. Lähkämmästä ajamahan [Lapin maahan]
langohimma

ej ljenek on aktiivin potentiaalin preesensin y. 3. persoonan kieltomuoto verbistä
olla. Nämä Rahvaanrunoihin kuuluvan runon säkeet esiintyvät Gananderin sanakirjassa hakusanan Nokori kohdalla:
Nokori, -rin s. n. pr. Nowogoråd | ej minussa mjestä lienek eteheltä
ehtimähän, Nokorista noutamahan at hämta peltterier alt ifrån Nowogorod.
Nämä aloittavat 81-säkeisen matkakertomuksen, jossa Novgorod hylätään liian
kaukaisena matkakohteena. Määränpääksi otetaan sen sijaan Lappi, jossa on
rannat täynnä tyttäriä. Runo kuvaa ilmeisesti morsiantenhakuretkeä.
214.

Kengin kengäni lujaxi, panen paulani kijndiäxi, jottej noita kyllin soisik,
kaihi viljalta vitosik – ej ne loihtien lumouk

ej lumouk on aktiivin indikatiivin preesensin monikon 3. persoonan kieltomuoto
verbistä lumouta. lumo-u-ta on refleksiivinen verbi, jossa on johdin -u-96. Ganander (1997 s.v. lumoun) selittää säettä sanakirjassaan:
lumoun, -uin, -unut, -uta v. n. blir botad, känslolös, frisk | ej ne loihtien
lumouk.
Analysoin säkeitä jottej noita kyllin soisik, kaihi viljalta vitosik runon 214 kohdalla luvussa 3.1.3. Säkeissä toivotaan, ettei pahansuopaisuus tai kateus voisi vahingoittaa. Kenkien sitominen liittynee tietäjän suojautumiseen pahaa vastaan, jossa
oleellista oli oikea pukeutuminen (ks. esim. Haavio 1967: 331 - 333; Siikala
1999: 239 - 246), vaikka Ganander sanakirjassaan selittääkin näitä säkeitä hyvin
konkreettisesti:
kengin kengäni lujaxi panen paulani kijndiäxi drager til mina sko band (Ganander 1997 s.v. paula).
Luultavasti tietäjä, varusteltuaan itseään pahoja noitia vastaan, ilmaisee säkeellä
ej ne loihtien lumouk kenkiensä (eli itsensä) olevan nyt niin vahva, ettei paha
96

Johtimesta -u- ks. Hakulinen 2000: 269.
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noita voi häntä lumota eli voittaa. Mahdollistahan on myös se, että säe ej ne
loihtien lumouk ei liity Gananderin selityksissä eikä rinnakkaisteksteissä näihin
runon 214 toisiin säkeisiin, joten niiden merkitysten sitominen toisiinsa on tulkinnanvaraista joka tapauksessa.
227.

ettei kylmä kyyttö poika ejkä pakkanen palelek

ettei palelek on aktiivin indikatiivin preesensin m. 3. persoonan kieltomuoto verbistä palella. Tässä verbiä palella on käytetty merkityksessä ‘palelluttaa, panna’.
Ganander antaa sanakirjassaan (1997 s.v. palelen) verbin palella kohdalla esimerkit sekä käytöstä merkityksessä ‘palella’ että myös ‘palelluttaa’:
palelen, -lelin, -lellun, palella v. a., palellaan, -leltiin, -leltu, -leldaa
v. p. fryser, förkyler mig, frigore aduror | paleli jalkansa frös sina fötter |
päätäni, käsiäni palelee jag fryser om hufwud, händer | pakkasen
palelematak utan at kölden får skada, vel ettei pakkanen palelek at den bistra
winter kölden ej må förkyla, förfrysa en.
241.

[Veri seiso niinkuin seinä,] ettei [maito] maahan jouvvak

ettei jouvak on aktiivin indikatiivin preesensin y. 3. persoonan kieltomuoto verbistä joutaa. Nämä säkeet ovat Verensulkusanoista. Säettä ettei maahan jouvvak
on selitetty Gananderin sanakirjassa (1997 s.v. kumpu):
kumpu, -mmun s.v. kumbu (i. e. maa wijta maa, wijta i Pjelis)| ettei maahan
jouwwäk, kumpuhun urohon kulta weri tyyris tippumahan d. ä. en menniskas
blod må ej drypa ned på marcken.
Säkeiden tarkoituksena on siis pysäyttää verenvuoto. Lähivastineiden perusteella
Gananderin runoon täydennetty maito sanan veri synonyymina johtunee alkusoinnillisuudesta ja ehkä myös ajatuksesta, että maito oli arvokasta ainetta, jota
ei haluttu päästää hukkaan.
242.

Tuuvvos turvet tuvan takoa, ettei hurmeh huuhattelek,
ej juoxe verinen koski

ettei huuhattelek on aktiivin indikatiivin preesensin y. 3. persoonan kieltomuoto
verbistä huuhatella. Ganander (1997 s.v. huuhattelen) selittää verbin merkitystä
sanakirjassaan:
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huuhattelen, -tella v. n. rinner sqwalande, fluo vehementer | ettei hurmeh
huuhattelek at ej bloden rinner frusande, utur blodsåret ej juoxe werinen koski
idem
Huuhattelulla kuvataan siis veren juoksemista haavasta. Näillä säkeillä on tarkoitus pysäyttää veren valuminen tai suihkuaminen haavasta. Neitsyt Mariaa kehotetaan tuomaan turvetta, jonka avulla vuoto saadaan lakkaamaan. Ganander antaa
sanakirjassaan (1997 s.v. turpes) säkeelle Tuuvvos turvet tuvan takoa vain seuraavanlaisen selityksen:
| tuuwwos turwet tuwan takoa en torfw |
330.

Metän ehtosa emäntä, - - syöxes kultanen korento läpi luisten
leukaluiden, ettei lensu suuret leuvvat eikä hampahat hajoak. Pane sulku
suun etehen, haitta hammasten rakoon, kapu(la) kjelen kantimeen

ei hajoak on aktiivin indikatiivin preesensin m. 3. persoonan kieltomuoto verbistä
hajota. Säkeet on koottu SKVR XV:een Gananderin (1997 s.v. lensun; hajoon)
sanakirjan seuraavista kohdista:
| ettei lensu suuret leuwwat at de stora wida käftarne ej må runcka, v. lonsuu
(i. e. ettei hajook, pääsek lijkkeellek) |
| ettei hajoak at den ej må skingras, gå löst |
Nämä säkeet kuuluvat Karhun karkotussanoihin, jotka kommentin (SKVR XV:
161) mukaan on lausuttu karjan laitumelle päästön yhteydessä. Tässä Metän
ehtosaa emäntää pyydetään sitomaan karhun leuat, ettei se pääsisi vahingoittamaan karjaa. Karhulle lausutaan SKVR:n runossa (I4 1376) sekä Paina panta
pihlajainen, Katajainen kaarruttele Ympäri nenän nykerän, Jotta ei hampahat
hajoaisi, Eikä leuvat lonkuaisi! että myös En mä käymästä epää Enkä kiellä
kulkemasta, Vaan kiellän kielin koskemasta, Hampahin hajottamasta. Yleensä
kuitenkin runoissa on nimenomaan verbi hajota (ks. esim. SKVR I4 1411, 1381;
VI2 11; VII5 332). Hampaiden hajoamisella näissä runoissa tarkoitetaan luultavasti hampaiden erkaantumista toisistaan eli suun avaamista puremista varten, kuten
säkeistä Leukaen leviämätä Hampaen hajoamata (SKVR VII5 324) voi myös
päätellä. Verbi hajottaa sopisi myös hyvin kontekstiin – toivotaan, että karhu ei
hajota eli raatele tai revi karjaa hampaillaan.
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Säkeet on voitu osoittaa myös Ukolle: Oi Ukko, Yli Jumala, Vaari vanha
taivahainen, Taivahallinen Jumala! Paina panta pihlajainen, Suvikuntanen sujuta
Ympäri nenän nykerän, Jott’ ei leuvat longuaisi Eikä hampaat hajoasi (SKVR I4
1402).
336.

Ikävä on ilotoin ilta, päivä pitkä saalihitoin, kuin et anna ajjonkanak,
harvoinkanak hairautak - - kuin et anna ajjonkanak, harvoin kanak
hairautak - - Ej tulek turkkia yhestä ejkä kaatua kahesta- - Kuin ej
ljenek tällä maalla, nijn säs tuovo tuonnempata - -kuin et anna
ajjonkanak, harvoin kanak hairautak - - kuin et anna ajjonkanak,
harvoin kanak hairautak

Tässä runossa on runsaasti loppu-k:llisia indikatiivin kieltomuotoja, mikä johtuu
osaksi siitä, että säkeet kuin et anna ajjonkanak, harvoinkanak hairautak toistuvat
neljä kertaa. et hairautak on aktiivin indikatiivin preesensin y. 2. persoonan kieltomuoto verbistä hairauttaa, ej tulek aktiivin indikatiivin preesensin y. 3. persoonan kieltomuoto verbistä tulla ja ej ljenek aktiivin potentiaalin preesensin y. 3.
persoonan kieltomuoto verbistä olla. Säkeet ovat Ketun sanoista. Loitsussa puhutellaan Metän emäntää ja valitellaan sellaista tilannetta, että tämä ei anna
ajjonkanak, harvoin kanak hairautak. Verbiä hairauttaa on tässä käytetty samassa
merkityksessä kuin runossa 339, eli saaliin kulkemisesta pyydykseen. Ganander
selittää sanakirjassaan (1997 s.v. ajka) säettä kuin ett anna ajjonkanak:
när du ej ger hälst emellanåt, någon gång
ajjonkanak muodostunee ajan määreestä ajoin ‘ajoittain’ + kielteisen liitepartikkelin kaan asusta kanak. Säkeet tarkoittavat siis kutakuinkin ‘kun et edes silloin
tällöin johdata saalista pyydykseeni’. Loitsussa esitetään myös toivomus saaliin
määrästä säkeissä Ej tulek turkkia yhestä ejkä kaatua kahesta, eli pyydetään runsasta saalista. Kuin ej ljenek tällä maalla, nijn säs tuovo tuonnempata -tyyppiset
säkeet esiintyvät Gananderilla myös Linnustajan sanoissa (SKVR XV 345) sekä
Lemmennostorunossa (SKVR XV 365). Muissakin kansanrunoissa säkeet näyttäisivät liittyvän sekä metsästysloitsuihin että lemmennostorunoihin (ks. esim.
SKVR VI2 4822; VII5 3234, 3497, 3590, 4656, 4747 - 4748).
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359.

en värvyk omin väkini, [värvyn Jeesuxen väellä,]
en koskek omin käsini, [kosken Jeesuxen käsillä]

en värvyk on aktiivin indikatiivin preesensin y. 1. persoonan kieltomuoto verbistä
värvyä ja en koskek verbistä koskea. Säkeet ovat Kuoharin sanoista. Ganander
(1997 s.v. kuohari) selittää sanakirjassaan Kuoharin sanoja seuraavasti:
kuohari, -rin s. (konowaara) snöpare, gällare, castrator | kuoharin sanat ord,
som hästgällare läsa under operation ganska sagta eller mumlandes.
Tässä käsiteltävänä olevia säkeitä Ganander selittää hakusanojen wärwyn ja
kosken kohdalla:
wärwyn, -rwyä v. n. slingrar sig | kuin ej lijku minun lihani, wärwy minun
wäkeni, ej minulle miniät jauha röres, förslår, vel: ej wärwy minun wäkeni, ej
minulle miniät jauha mitt folck rörer sig ej | en lijku omin lihoni, en wärwyk
omin wäkini jag rörer ej wid med mina krafter | rupeis wärwymään (gerund.)
at röras.
| en koskek omin käsini jag röres, kommer ej wid med egna händer |
Sekä Gananderin selitys Kuoharin sanoista että analysoitavat säkeet antavat kuohimisesta kuvan ikään kuin pyhänä toimituksena, jossa kuohitsija itse ei tee työtä,
vaan Jeesus. Ryhtyessään parantamaan tai toimittamaan muuta tehtävää tietäjä
pyysi avukseen Jumalan väkeä eli Jumalan voimia. Näin Jumala on asettunut
tietäjään, eikä tietäjä enää puhu omalla suullaan vaan Jumalan kautta. (Haavio
1967: 328 - 330.)
Verbi värvyä näyttäisi olevan hyvin harvinainen. Se esiintyy Gananderin Jauhin-runossa (SKVR XV 200) säkeissä kuin ej lijku minun lihani, (ej) värvy minun
väkeni. Muissa kansanrunoissa se esiintyy muutaman kerran (esim. SKVR VI1
3859), ja säkeet Uupuu Juutas juostessaan, Väsyy värvytellessään (SKVR VII3
1153) vahvistavat verbin merkityksen liittyvän liikkumiseen. Lisäksi kansanrunoissa esiintyy myös En väiky omin väkini, Väikyn väen kaikkivallan -tyyppisiä
säkeitä samankaltaisissa yhteyksissä (SKVR VI1 2977; VII3 751). Jusleniuksen
sanakirjassa (1968 s.v. wärwähdän) on verbi wärwähtää merkityksessä ‘röres
litet’, ja Porthan on lisännyt muutamia esimerkkisäkeitä, kuten ei värvy minun
väkeni kyseisen verbin kohdalle. Myös Renvallilla (1826 s.v. wärwyn) ‘sich zitternd bewegen’ ja Lönnrotilla (1958 s.v. wärwyä, wärwiä) ‘röras bestrysam’ annetaan tälle verbille liikkumista ilmaisevia merkityksiä. Verbi on siis ollut käytössä, ja sen ovat tunteneet muutkin kuin Ganander.
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366.

Neityt Maaria emoinen, - - tule saunahan saloa - - kenengänä keximätä,
näkemille nousematak, silmille sirahtamata !! ettei silmille sira-ak !!

ettei siraak on aktiivin indikatiivin preesensin y. 3. persoonan kieltomuoto verbistä sirahtaa. Nämä säkeet ovat Lapsivaimon sanoista, joita käsittelen myös luvussa
3.1.1.1, ja tässä pyydetään Neitsyt Mariaa tulemaan apuun huomaamattomasti
‘kenenkään silmille lennähtämättä’, kuten Gananderin (1997 s.v. sirahdan) selityksestä ilmenee:
sirahdan, -htaa v. n. med hwinande hastigt fram far | -- | ettei silmille sira-ak
at det ej sprättar mot syn.
Tämä salavihkaisuus johtuu varmasti siitä, että synnytys oli salaperäinen tapahtuma, jonne ulkopuolisia ei haluttu. Renvallilla (1826 s.v. sirahdan) on verbi
sirahtaa merkityksessä ‘motu subito’ ja Lönnrotilla (1958 s.v. sirahtaa) ‘frusa l.
spruta ut hastigt, spritta’. Verbiä sirahtaa on käytetty kansanrunoissa yleisemminkin ilmaisemaan (nopeaa) liikkumista, esim. Tulis tunniksi tup(p)aan, Kajavana
kartanolle, Sirahtais’ sirkkusena, Pääni päälle pääskysenä! (SKVR IV1 945) ja
lennähtämistä, esim. somer silmillen sirahti -tyyppisissä säkeissä (ks. esim.
SKVR I1 71; I3 1897). Gananderin runossa verbiä on käytetty kuvaannollisesti
ilmaisemaan huomaamatonta liikkumista, ja varmastikin alkusoinnillisuus on
vaikuttanut verbin valintaan.
IS: 21

ettei mjehiä menoak

Tämä aktiivin indikatiivin preesensin kieltomuoto ettei menoak verbistä menota
on irtosäkeessä, joten sen selvittämiseen ei saa apua kontekstista. Se lienee yksikön tai monikon kolmannen persoonan muoto. Ganander (1997 s.v. menoan)
selittää säettä sanakirjassaan:
menoan, -nosin, -nonnut, -nota v. a. idem, it. far illa med en, handterar, sargar
en illa, Run. | ettei mjehiä menoak (l. menetä) idem ac särkiä at han ej må
fara illa med karlarne, it. id. ac lorikoitzen.
Verbille lorikoitzen Ganander (1997 s.v. lorikoitzen) antaa selityksen ‘knorrar och
morrar’ eli ‘murista, nurista, ärähtää’. Viittaus verbiin menetä vihjaa säkeen ettei
mjehiä menoak tarkoittavan ‘ettei miehiä menetä’. Pidän tätä kuitenkin hyvin
epätodennäköisenä tulkintana. Renvallilla (1826 s.v. menoan) ‘lärmen’ ja Lönnrotilla (1958 s.v. menettää, menota) ‘ha öväsende för sig, göra buller, larma, bråka’
on verbi menota, mutta heillä ei ole minkäänlaista viittausta verbien menota ja
menettää välillä, vaan pikemminkin esim. ruotsinnokset larma, bråka ‘mellastaa,
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meluta’ viittaavat ‘mellastamiseen’. Myös tämä tukee oletusta, että menota ei ole
synonyymi verbille menettää. Uskottavampi tulkinta saadaan viittauksesta verbiin
särkiä yhdessä Gananderin ruotsinkielisen selityksen kanssa: ‘far illa med en,
handterar, sargar en illa’ ja ‘at han ej må fara illa med karlarne’. Säe ettei mjehiä
menoak tarkoittaisi siis kutakuinkin ‘ettei miehiä vahingoittaisi’.
IS: 22

ettei tunnu pikkustanak, vaikutak väheäkänäk

ettei vaikutak on aktiivin indikatiivin preesensin y. 3. persoonan kieltomuoto verbistä vaikuttaa. Näitä irtosäkeitä Ganander (1997 s.v. pikku; waikutan) tulkitsee
sanakirjassaan seuraavasti:
| ej pikkustanak intet det ringaste, ne minimum qvidem | ettei tunnu
pikkustanak, waikutak wäheäkänäk at det ej käns det ringaste ej heller
wärcker det minsta.
| jottei waikutak at det ej må wärcka, ne vulnus doleat, Run. | haawa
waikuttaa såret wärcker.
Gananderin antama merkitys ‘särkeä’ (såret wärcker ‘haavaa särkee’) verbille
vaikuttaa on mielenkiintoinen. Myös Renvallilla (1826 s.v. waikutan) ‘vulnus
dolore pungitur’ ja Lönnrotilla (1958 s.v. waikuttaa) ‘såret ristar’ on verbin
vaikuttaa kohdalla esimerkkilause haawa waikuttaa. Muista kansanrunoista löytyy vastineita näille Gananderin irtosäkeille, esim. Liha alle, nahka päälle, Veri
keskeh kehuta, Ettei kuulu pikkustana, Vaikuta väheäkänä! Sio, Jesus, silkkilanka,
Kultalanka kasvattele! (SKVR I4 226). Ajosloitsussa (SKVR VI2 4365) on säkeet
Tule, vamma, terveeks, - -Ettei pistä pikkustai, Vaikuta vähheekää. Ilmeisesti Gananderinkin säkeet ovat kuuluneet johonkin parannusloitsuun.
IS: 152 savirikot ej kurnak kulkehissa, ejkä kitka kijrehtissä
ej kurnak on aktiivin indikatiivin preesensin y. 3. persoonan kieltomuoto verbistä
kurnaa. VKS (s.v. kurnaa) viittaa vain Gananderin sanakirjaan verbin kurnaa
kohdalla. Muissa vanhan kirjasuomen teksteistä ei siis ole esimerkkejä tästä verbistä. Ganander (1997 s.v. kurnaa) selittää säkeitä:
kurnaa v. n. impersoonan knarckar, stridet | rahkehet, sawirikot ej kurnak
kulkehissa, ejkä kitka kijrehtissä som ej knarcka under resan.
Myös Renvallin (1826 s.v. kurnan) ‘knurren, murren’ ja Lönnrotin (1958 s.v.
kurnaa; kurnata) ‘korla, kurra, knorra, morra, knota, tigga’ sanakirjoissa annetaan
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verbille kurnaa samantyyppiset merkitykset. Verbi vaikuttaa kuitenkin aika harvinaiselta, sillä (kuten VKS:stäkin käy ilmi) siitä ei löydy esimerkkejä Kotuksen
sähköisen korpuksen vanhan kirjasuomen teksteistä, ja muissa kansanrunoissakin
esiintyy vain lähinnä Ei ala oloi kävellä, Kupaella miehen kurna -tyyppisiä säkeitä (ks. esim. SKVR IV2 1962; IV2 1970; IV3 4014). Murrekorpuksesta löytyy
kuitenkin vanhojen sanakirjojen antamia merkityksiä tukevia esimerkkejä, kuten
ahnasteleitoo, syö jotta kulkku kurnaa (murre/sms) ja Tulee roskailma, kun
sammakka kurnaa (murre/sp).
Ilmeisesti savirikot ej kurnak kulkehissa tarkoittaa, että pajusta tehty silmukka reen aisassa (tai jalaksessa) ei pidä ääntä ajettaessa. Kertosäe ejkä kitka
kijrehtissä antaisi viitteitä siitä, että nimenomaan kovassa vauhdissa aisansilmukka ei pidä ääntä.
3.1.3 Konditionaali
97.

Kussa nyt sanat suulemmat? juosta jonnekkin tulisik
joss ei --- laitettaisi laulujasi…

tulisik on aktiivin konditionaalin preesensin y. tai m. 3. persoonan muoto verbistä
tulla. Nämä säkeet on yhdistetty SKVR XV:ssä samaan Alkusanat-tekstiin kuin
luvussa 3.1.2 runon 97 kohdalla käsitellyt säkeet [en tunnek edellä käyvä, ] ennen
käymätöin ejillä,- - Sull’ on kengät paikkaisemmat, -- koskes tunnek tuhma
käyväk, epätieto [tien osaita, laulolkomme, soitelkomme, tekkömme ijän ilolla].
Tosin säkeitä Kussa nyt sanat suulemmat? jne. ennen merkitty tähti SKVR
XV:ssä varoittaa, että säkeet eivät välttämättä kuulu samaan runoon kuin alku.
Myös kommentissa (SKVR XV: 43) huomautetaan, että säkeet ovat epävarmoja.
Kysymys Kussa nyt sanat suulemmat? sopii kuitenkin luontevasti jatkoksi sille,
että laulaja on pyytänyt säestäjää astumaan tilalleen pääosan esittäjäksi, koska on
huomannut, että säestäjä on kokeneempi kuin laulaja itse, ja säestäjä on vastannut
pyyntöön ehdottamalla, että laulettaisiin yhdessä (ks. runon 97 analyysi luvussa
3.1.2). Säkeet juosta jonnekin tulisik joss ei--- laitettaisi laulujasi asettuvat myös
tähän kuvioon: pitäisi juosta jonnekin, missä laulajan lauluja ei moitittaisi.
Säkeen juosta jonnekin tulisik selitys Gananderin (1997 s.v. jonnekkin) sanakirjassa vahvistaa, että kyseessä on konditionaalin myöntömuoto, vaikka sitä ei
aina historiallisesti loppu-k:llisena pidetäkään (ks. luku 2.2.5):
jonnekkin adv. någorstädes, aliqvorsum | juosta jonnekkin tulisik man borde
löpa någon wärt.
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122.

[joisimpa] jokaik päivä, ?kolme päivää perästyxin,
Joss ej [kuckaro kuluisi], rahatasku raukeaisik.

ej raukeaisik on aktiivin konditionaalin preesensin y. 3. persoonan kieltomuoto
verbistä raueta. Ganander (1997 s.v. tasku) selittää säettä sanakirjassaan:
| joss ej rahatasku raukeaisik om ej pungen blef smalare |
Gananderin antama selitys säkeelle on varsin looginen ja sopii luontevasti merkitykseksi säkeen Joss ej [kuckaro kuluisi] kertosäkeelle. Verbin raueta esiintyminen tosin tässä yhteydessä tuntuu erikoiselta; alkusoinnillisuus on varmastikin
vaikuttanut verbin valintaan. Tälle Gananderin runolle on Porthanilla rinnakkaisteksti, jossa ovat säkeet Joisinpa jokaik päivä, kuin ei kuckaro kuluisi, rahatasku
raukeaisi; (ks. Kuusi 1990: 135). Gananderin sanakirjan sitaatit perustunevat
johonkin Porthanin runon kanssa yhteiseen lähteeseen tai sellaisen toisintoon.
142.

Jumala avittuohon !! että huono hoivan saisik, avun angen tarvihteisik.

saisik on aktiivin konditionaalin preesensin y. 3. persoonan muoto verbistä saada
ja tarvihteisik verbistä tarvita. Näitä säkeitä Ganander (1997 s.v. angen; hoiwaus)
selittää sanakirjassaan seuraavasti:
angen, -hen s. betrykt, plågad, qwald, sjuk | että huono hoiwan saisik, awun
angen tarwihteisik den swage behöfde wederqwäckelse.
| että huono hoiwan saisik, awun angen tarwihteisik den siuke måtte få
lindring | v. helppo.
Ganander näyttää pitävän säkeitä että huono hoivan saisik ja Avun angen
tarvihteisik merkitykseltään synonyymisina. Gananderin mainitsema substantiivi
angen ‘ahdingossa oleva, surkea, sairas, huono’ vaikuttaa erikoiselta. Kuitenkin
sille löytyy vastineita sekä muista sanakirjoista että kansanrunoista. Runossa
SKVR I2 1103 on säkeet Jossa huono hoivan sais[i], Avun anke tarvits[isi]!, runossa SKVR VII2 2077 En tieä minä pol[oinen], Miten ollen, kuin elänen, Kuten,
kurja, kuita vietän, Ange, aikoja kulutan, ja rukouksessa Koskea laskettaessa
(SKVR I4 2044) Kun vieno lähen vesille, Ange aalloille ylenen. Myös asu anken
esiintyy yhdessä kansanrunossa (SKVR VI1 3817): Kuin poika pahoin tekö, Laps
anken asuu, Enemp om emoille työtä, Suur vaiva vanhemalle, mutta tässä tuskin
on kyse yksikön nominatiivista. Vanhan kirjasuomen sanakirjassa (VKS s.v. ange)
annetaan hakusana ange, jonka kohdalla viitataan vain Gananderin sanakirjaan, ja
Kotuksen sähköisestä korpuksestakaan ei vanhan kirjasuomen teksteistä löydy
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ange- tai anke-alkuista sanaa tässä merkityksessä. Renvallilla (1826 s.v. angen;
ankain) on hakusana ankain l. angen, jolle hän antaa saksankielisen vastineen
eng. Myös Lönnrotin (1958 s.v. ange) antamat merkitykset ‘betryck, trångmål,
svårighet’ hakusanalle ange ovat aikalailla yhteneväiset Gananderin selityksen
kanssa.
Vienassa ankeh tai angeh merkitsee ‘suruinen, poloinen, kurja, parka’ (KKS
s.v. ankeh), ja muoto esiintyy myös kansanrunoissa: En tiiä pilonen piika, Kute
ollen, kuin elänen, Kute kuita kurja vietän, Angeh aikoja kulutan (SKVR VII2
2135) ja Mie olen tuhma turvatoinna, Ankeh aivan armotoinna (SKVR I3 1391).
Turusen (1981: 21) mukaankin ange merkitsee ‘ahdingossa oleva, tuskainen,
vaivanalainen’. Yksikön nominatiivi näyttää siis olevan ange tai angeh eikä
angen, kuten Ganander – ja Renvall ilmeisesti Gananderin perusteella – on tulkinnut. Paitsi tulkintavirhe voi angen olla myös kirjoitus- tai kopiointivirhe esimerkiksi mahdollisen lähdetekstin muodosta angeh.
214.

Pistä pijlis permantohon, [vara lammi tanderehen], Jottej noita kyllin
soisik, kaihi viljalta vitosik! -- Kengin kengäni lujaxi, panen paulani
kijndiäxi, Jottej noita kyllin soisik, kaihi viljalta vitosik -Voi Jumala vallollinen, -- piäk pilvissä käräjät -Jottej noita kyllin soisik, kaihi viljalta vitosik!

jottej soisik on aktiivin konditionaalin preesensin y. 3. persoonan kieltomuoto
verbistä suoda tai syödä ja jottej vitosik verbistä vitoa. Runon kommentissa
(SKVR XV: 96) todetaan, että säe Pistä pijlis permantohon sekä kolmesti toistuva
säe Jottej noita kyllin soisik poikkeavat runon muiden kopioiden vastaavista säkeistä. Erityisesti säkeet ettei noita kyllin söisik, kaihi wiljata witoisik (SKVR VI1
3005), ja Ettei noita kyllin ſöysi, Kaihi viljata vitoisi (SKVR VI1 3007) poikkeavat
Gananderin säkeistä. Muista kansanrunoista löytyvät myös säkeet Anna käyä
kääry sarven, Väärä sarven väännytellä, Ett’ ei kaihi kyllin söisi, Vastus viljalti
vetäisi (SKVR VII5 3862), jotka liittyvät karjan laitumelle lasku -loitsintaan.
Runon kommentissa (SKVR XV: 96) arvellaan, että papisto ohjaili 1700luvulla loitsintaa kristillisen rukouksen ja noituuden torjunnan suuntaan. Tämä
ajatus sopii runon tulkintaan Gananderin sanakirjan perusteella, sillä siinä säe
ettei kaihi viljalta vitosik on käännetty ‘at misundsamheten ej må flijka, skära til,
skada, rifwa’ (Ganander 1997 s.v. witosin). Kaihi-muoto on otettu esille hakusanan kaiha, kaihe yhteydessä ja annettu sille merkitys ‘pahansuopa’ sekä esimerkiksi säkeet jott ej noita kyllin soisik kaihi wiljalta witosik (Ganander 1997 s.v.
161

kaiha). Säkeet kuuluvat Tietäjän sanoihin, ja ilmeisesti niiden merkitys on ‘ettei
paha paljon vahingoittaisi’.97
Renvallilla (1826 s.v. kaiha) sanan kaiha yhteydessä on annettu myös kaihi,
ja merkitys on sama kuin Gananderillakin, muun muassa ‘malignus’. Lönnrotillakin (1958 s.v. Kaiha) on substantiivista kaiha myös variantti kaihi, jolla on merkitys ‘missundsam, groll’.
Säe Jottej noita kyllin soisik esiintyy Gananderin (1997 s.v. kaiha) sanakirjassa, mutta tämä ei erikseen selitä säettä, joten on epäselvää, tarkoittaako noita
substantiivia ‘noita’ vai partitiivia pronominista nuo. Ganander näyttää kuitenkin
pitävän säettä Jottej noita kyllin soisik synonyymisena säkeelle kaihi viljalta
vitosik, joka Gananderin antaman selityksen mukaan tarkoittaisi kutakuinkin ‘ettei
pahuus vahingoittaisi’. Tätä ainakin osittain tukevat myös muiden sanakirjojen
tiedot. Nyt kuitenkin on otettava huomioon muiden kansanrunojen säkeet, jotka
poikkeavat Gananderin versiosta. Runoissa SKVR VI1 3005, 3007 ja VII5 3862
on ensinnäkin syödä-verbi, kun taas Gananderin konditionaalin kielto soisik näyttäisi olevan suoda-verbin muoto. Gananderinkin säkeeseen syödä-verbi sopisi
merkitykseltään oikein mainiosti, ja ero saattaa selittyä ortografisella lipsahduksella: ö:tä on merkitty o:lla. Gananderin säkeen noita olisi silloin synonyymi sanalle kaihi, mitä vahvistaa myös se, että runossa SKVR VII5 3862 esiintyykin
kaihi vastaavassa kohdassa (Ett’ ei kaihi kyllin söisi) kuin Gananderin ja runojen
SKVR VI1 3005, 3007 säkeissä noita (Jottej noita kyllin soisik; ettei noita kyllin
söisik). Myös merkitys olisi silloin looginen: ‘ettei noita eli kaihi söisi tai yleensä
vahingoittaisi (ainakaan kovin paljon)’.98
Runon SKVR VII5 3862 mielenkiintoinen kertosäe Vastus viljalti vetäisi vahvistaa sitä, että Gananderin viljalta tarkoittaisi ‘paljon’, vaikka runojen SKVR VI1
3005, 3007 säkeissä vastaava sana onkin viljata. Vielä on otettava esille verbi
vitoa, jonka Ganander (1997 s.v. witosin; widin) näyttää yhdistävän paitsi vahingoittamiseen (repimiseen ja raateluun) myös pellavan valmistukseen:
97

Pistä pijlis permantohon esiintyy Gananderin (1997 s.v. piili) sanakirjassa, jossa sen selitys kuuluu
seuraavasti:
piili, -lin s. pijl, telum, jaculum, sagitta (nuoli),| pistä pijlis permantohon slå dit spiut i golfwet.

Täydennetyn säkeen [vara lammi tanderehen] sanan lammi kuuluisi olla tammi, joka tarkoittaa takatammea. Säkeillä pistä pijlis permantohon,[vara lammi tanderehen] kuvataan metaforisesti suojan
rakentamista: tammen alla voisi suojassa elää ja taistella pahuutta vastaan. (Ks. SKVR VI1 2997; X2
4286.)
98
Timosen (suullinen tieto 14.10.2005) käsityksen mukaan kyseessä on todellakin substantiivi noita ja
verbi syödä.
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witosin vid. widon | ettei kaihi wiljalda witoisik at missundsamheten ej må
flijka, skära til, skada, rifwa.
widin, witiä l. widon, -doin, witonut, witoa l. witosen, -sin, -snut, -sta
v. a. slår til, drager til, hugger ändarne af lijn med en trädknif sedan det är
bråkadt, Taw. & Bot., it. flijkar, skär | löi witosi slog til såsom hö el. lijn skaf,
hugger til.
Lönnrotkin (1958 s.v. witoa) kytkee verbin vitoa paitsi yleensä leikkaamiseen
‘skära till raskt’ myös pellavien ja hampun puhdistukseen ‘rensa hampa från skäfvor; skäkta lin’. Tässä runossa vitoa tarkoittanee repimistä ja raatelua tai yleensä
vahingoittamista, eli säkeellä ettei kaihi wiljalda witoisik pyydetään ‘ettei kaihi
kovin raatelisi’.
223.

Minä tulppaan tulppaamalla: [kirot] tungen helteheseen, Asetan
alasimmelle, että paistuisit pakanat, kovapäiset korventusik

korventusik on aktiivin konditionaalin preesensin m. 3. persoonan muoto verbistä
korventua. Nämä säkeet kuuluvat Kiroista päästön sanoihin, ja niissä kerrotaan
metaforisesti, kuinka kiroista päästään eroon.
239.

(Ej rauta paha olisik) ilman kärmehen kähyttä, Maon mustan muojuittak

ej olisik on aktiivin konditionaalin preesensin y. 3. persoonan muoto verbistä olla.
Suluissa oleva säe on täydennetty Mythologia Fennicasta, jossa se esiintyy Luonnottarista eli raudanvalmistuksessa vaikuttavista luonnonvoimista kertovassa
runossa (ks. MF: 72). Näitä säkeitä selitän tarkemmin runon 239 kohdalla luvussa
3.1.7.
256.

Ukko kullainen kuningas, -- sa-a lunda taiva-asta,-- jolla tummennak
tulosta,!! että tummoisi tulonen, valkiainen vaikkenisik !!

257.

Hyinen tytti, hyinen neiti, -- hyytä hyrkki kainalossa, -- Tuolla hyyllä
hyvetteli, tuolla jäällä jähytteli, -- että tummoisi tulonen, valkiainen
vaikkenisik.

vaikkenisik on aktiivin konditionaalin preesensin y. 3. persoonan muoto verbistä
waiketa. Ganander (1997 s.v. waikenen; waikkenen) yhdistää verbin waikketa
verbiin waiketa eli wajjeta:
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waikenen l. waikkenen, -kenin, -kennut, -keta l. wajjeta v. n. tystnar, blir
stilla, stadnar, conticesco, silesco, desino,
waikkenen, -keta v. n. Both. idem, waikkesi han teg, 3. persoonan sing. praet.
1mi | -- | että walkiainen waikkenesik at elden må stillas.
Myös Renvall (1826 s.v. waikkenen) ja Lönnrot (1958 s.v. waiketa) yhdistävät
toisiinsa verbit waikketa ja waiketa. Säkeet ovat Palaneen sanoista, ja niiden tarkoitus on hillitä tulen voimaa ja vahingollisuutta.
349.

Ukkoseni ajnoseni, nostas pilvi luotehesta, -- Jott ej noita kyllin soisik,
kaihi viljalta vitosik! (Vähän minulla olisik) aholle ajettavia, päällen
pälven pantavia.

olisik on aktiivin konditionaalin preesensin y. 3. persoonan muoto verbistä olla.
Kahden ylemmän rivin säkeitä tulkitsen runon 214 kohdalla luvussa 3.1.3. Alimman rivin säkeistä suluissa oleva on täydennetty Mythologia Fennicasta, jossa se
liittyy karjaa laitumelle laskettaessa luettuun toivomukseen (MF: 116). Muut
alimmaisen rivin säkeet ovat Gananderin (1997 s.v. ajettawa; pälwi) sanakirjassa:
ajettawa, -wan adj. l. f. p. som bör drifwas | aholle ajettawia (fut.) som borde
drifwas i skogs lunden, Run.
pälwi, -win s. l. pälwen in genit. (paljas keitas) bar fläck om wåren, locus
vere primum apertus | -- | pälwän päälle pandawa lägges på bar marck,
päällen pälwen pantawia idem.
Viimeisen rivin säkeet ovat jatkoa toivomukselle, että Ukko suojelisi karjaa. Ne
kaiketi tarkoittavat, että ilman suojelua (tai jo muutenkin) karjan omistajalla olisi
vain vähän eläimiä laskettavaksi laitumelle, ja säe päällen pälven pantavia
selityksineen viittaa lisäksi vielä lehmien ulospäästöaikaan: ne laskettiin ulos
keväällä, jolloin lumi ei vielä ollut kokonaan sulanut.
IS: 23

ettei turmeleisik

ettei turmeleisik on aktiivin konditionaalin preesensin y. 3. persoonan kieltomuoto
verbistä turmella. Tämä irtosäe esiintyy Gananderin (1997 s.v. turmelen) sanakirjassa verbin turmella yhteydessä:
turmelen, -lla v. a., turmellaan, -meldaa v. p. förderfwar, perdo, corrumpo, - [v. tärvän]| ettei turmeleisik at han ej må skada, v. tuhoak |
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Tämä säe on voinut kuulua hyvin moneen eri yhteyteen. Gananderin runoissa
SKVR XV:ssä ei ole muita tämäntapaisia säkeitä. SKVR:n korpuksessa on esimerkiksi Kuohitusluvuissa (SKVR XII2 7478) säkeet Ett’ei silmä sivullisen Työtä
kesken turmelisi ja Varkaan loitsussa (SKVR XV 663) säkeet veihti nökköä
vetäisi, tuluksia turmeleisi.
IS: 159 saisik hyvän tupsun tukkahasak
saisik on aktiivin konditionaalin preesensin y. 3. persoonan muoto verbistä saada.
Ganander (1997 s.v. tupsu) selittää tätä säettä seuraavasti:
tupsu, -sun s. tofs, bjefs, peniculus laneus l. sericus, tiepsu Lappon. | saisik
hywän tupsun tukkahasak skulle få en diademe på håret.
Koska tälle irtosäkeelle ei ole muuta runokontekstia, sen selittäminen kansanrunojen maailman kautta on erityisen tärkeää loppu-k:llisen tapauksen muotoryhmän varmistamiseksi. Tässä yksinäisessä säkeessä voisi nimittäin olla paitsi
konditionaali myös kysymys ‘saisiko’ tai ‘saisikko’.
Tässä Gananderin selityksessä näkyy hyvin se, että Ganander on tulkinnut
sanakirjansa säkeitä kansanrunojen maailman kautta. Vaikka hänellä on tämä säe
esimerkkinä nominin tupsu kohdalla ja vaikka hän on säkeen tupsun selittänyt
diadeemiksi, hän ei kuitenkaan väitä, että tupsu ja diadeemi olisivat synonyymeja.
Gananderin runosäkeessä vain hyvä tupsu tukassa on diadeemin vertauskuva.
Tämä hänen selityksensä antaa myös hieman viitteitä siitä, minkä tyyppiseen
runoon säe on voinut kuulua. Karhunpeijaisrunon (SKVR VI2 4926) yhteydestä
löytyy kuvaus, kuinka karhun peijaisia vietettiin: ”Petäjän latvaa karsittiin jonkun
matkaa, jättäen ylimmäiset oksat, niin että huippuun syntyi tupsu. Hiukkasen tästä
tupsusta alaspäin sidottiin kallo puunrunkoon nauhalla kiinni”. Myös Haavio
(1967: 31, 36) kertoo samaa karhunpeijaisista. Voisi kuvitella, että metsälle mentäessä ja ajojahdin aikana on karhua houkuteltu ansaan lupaamalla sille kaunis
diadeemi päähän – jonka se sitten todellisuudessa saisi peijaisissa kallonsa päälle.
Näin yhteys peijaisaiheeseen tukee muodon saisik tulkintaa konditionaaliksi.
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3.1.4 Aktiivin partisiipin perfekti
273.

Kytöläisen kyndöruoska, mato musta maan alainen
Vaskinaulana valahti, se on luotu kyille kytkiäxi se on kyitä kytkystellyk - lypsi kyytä kymmenkunnan …

on kytkystellyk on aktiivin partisiipin perfektin myöntömuoto verbistä kytkystellä.
Tässä on sananloppuisen t:n tilalla -k, eli kysymys ei ole historiallisesta loppuk:sta. Kettunen (1940b: 66 - 67) kyllä mainitsee suomen murteissa esiintyvän
yleisesti k-loppuun palautuvan aktiivin partisiipin perfektin nähnyx, on
tulluk∪kotiin, mutta luultavammin nykykielen loppukahdenteisissa partisiipin
perfektimuodoissa on pikemminkin kyse niiden mukautumisesta loppu-k:llisiin
muotoryhmiin eikä alkuperäisestä k-loppuisuudesta. Ganander (1997 s.v. kyyi)
selittää säettä sanakirjassaan:
kyyi, -in s. (maan emuu, jok on punanen kuin waski naula) koppar orm, aspis
| lypsi kyytä kymmenkunnan mjölckade huggormar wid pass tije | se on luotu
kyille kytkiäxi, se on kyitä kytkystellyk satt i klafwa ormar, Run. |
Tämä partisiipin perfektimuodon -k voisi selittyä kopiointivirheelläkin: k:ta ja t:tä
ei ole aina helppo erottaa toisistaan etenkään epäselvässä käsialassa. Tälle säkeelle ei ole pystytty osoittamaan lähdetekstiä, joten siihen perustuvaa analyysia ei
voi tehdä.
3.1.5 1. infinitiivin latiivi
68.

!! Ej sillä satoja saada !! kuins et [sattane satoja], tuhansia tuone
tännek.
----------------Sopakko sopesta lausu, akka vanha vauvvautti: - Tuo akan vanhan
vauvvotellak!

vauvvotellak on 1. infinitiivin latiivimuoto verbistä vauvvotella. Katkoviiva tarkoittaa, että säkeiden välistä puuttuu jotakin. Se näyttääkin ilmeiseltä, sillä muuten säkeiden yhdistäminen toisiinsa tuntuu keinotekoiselta – säkeiden merkitykset

166

eivät millään tunnu sopivan yhteen.99 Verbit vauvvauttaa ja vauvotella tarkoittavat
Gananderin sanakirjan (1997 (s.v. wauwwautan) mukaan ‘heijata, keinua, keinuttaa, tuudittaa, kiikuttaa kehdossa’ (ru waggar):
wauwwautan, -ttaa v. a. l. wauwwottelen, -tella waggar, cunas ago | akka
wanha wauwwautti | tuo akan wanhan wauwwotellak at runcka | it. spela på
harppa, Run.
Viimeisen säkeen ajatukseen sopisikin kuvaus nurkassa istuvasta vanhasta akasta
(kenties isoäidistä), joka kehottaa (esim. lapsen äitiä) tuomaan kehtolapsen isoäitinsä keinuteltavaksi. Kuitenkin Ganander antaa lisäksi runokielisen tulkinnan
‘soittaa harppua’, jonka hän näyttää muodostaneen säkeen tuo akan wanhan
wauwwotellak perusteella. Tämä onkin tyypillistä Gananderin sanakirjassa: useille hakusanoille tai esiintymille on annettu sekä yleismerkitys että erikseen vielä
kansanrunomaailmassa esiintyvä muoto ja merkitys.
Viimeistä edeltävissä säkeissä vauvvautti tuntuisi viittaavan selvästi sanomiseen: kertosäkeessä vauvvautti vastaisi verbimuotoa lausu, ja sitaattia ilmaisevat
kaksoispiste ja ajatusviiva vahvistavat tätä vaikutelmaa entisestään. Gananderin
(1997 s.v. wauwwautan, wauwwottelen: sopakko) sanakirjassa verbin vauvvauttaa
eri muotoja ei kuitenkaan ole käytetty hakusanan wauwwautan, wauwwottelen
lisäksi muualla kuin hakusanan sopakko kohdalla:
sopakko, -kon s. som sitter i wrå | sopakko sopesta lausu akka wanha
wauwwautti en gammal gumma som satt i wrån.
Ganander selittää sopakon olevan ‘vanha nainen, joka istuu nurkassa’.100 (Renvallin (1826 s.v. wauwautan; wauwottelen) ja Lönnrotin (1958: 916) sanakirjassakin
verbin vauvauttaa, vauvotella liittyvät kehdon heiluttamiseen ja lapsen hoitamiseen. SKVR:n sähköisessä korpuksessa on säkeet Kuuli suonensa sulaksi,
Jäsenensä lämpimäksi. Vauvahutti polvillah. Munat vierähti vetehe (SKVR I1
119). Tässä Vauvahutti näyttäisi liittyvän heiluttamiseen (vrt. ‘heiluttaa lasta’).
Suomen murteiden sana-arkistossakaan (SMSA) ei esiinny vauvotella-tyyppistä

99

Myös Timosen käsityksen (sähköpostikeskustelu 14.2.2008) mukaan tämän runon konstruktio on
epävarma, koska säeaineistoa on hyvin vähän.
100
Muissa kansanrunoissa ei näyttäisi esiintyvän sopakkoa merkityksessä ‘vanha akka’. Sen sijaan säe
sokia sopesta lausu esiintyy usein, ja näissä runoista (SKVR V1 123, 144; V3 32; XIII1 312) käy ilmi,
että sokea saa kanteleen soimaan niin, että kaikki pysähtyvät kuuntelemaan (vrt. myöhemmin tämän
runon analyysissa vene ja kannel -teemaa). Todennäköisesti sopakko tarkoittaa tässä sopessa istuvaa.
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verbiä puhumiseen tai sanomiseen liittyvissä merkityksissä.101 Yhtään vau- tai
wau-alkuista esiintymää ei löydy Gananderin korpusteksteistä (Kotuksen). Kotuksen vanhan kirjasuomen korpuksessa ei ole yhtään vauv- tai wauv-alkuista
esiintymää, ja 1800-luvun aineistossakin ainoat viittaukset ovat Renvallin sanakirjaan ja Caarle Heleniuksen suomalais-ruotsalaiseen sanakirjaan (1838), jossa
esiintyvät vauvota (wagga) ja vauvotus (waggning).
Todennäköisesti tässä vauvotellak kuitenkin liittyy Väinämöisen vene- ja
kannel-teemaan, mihin aihepiiriin runo on SKVR XV:ssä yhdistettykin. Aivan
kuten Väinämöinen vain voi saada kanteleen soimaan, kun muut eivät saa, vanha
(kokenut) akka osaa soittaa, kun se ei muilta onnistu. Merkityksen ‘keinuttaa
(kehtoa)’ kautta säe Tuo akan vanhan vauvvotellak! saattaisi yhdistyä tässä myös
veneen oikeanlaiseen keinumiseen: vanha akka osaa soutaa. Tämän Gananderin
runon säkeessä akka vanha vauvvautti on luultavasti silti kysymys puhumisesta,
käskystä antaa soittaminen (tai soutaminen) vanhan kokeneen akan hoidettavaksi.
Näiden säkeiden arvellaan joutuneen Gananderin haltuun jostakin vaikeaselkoisesta käsikirjoituksesta tai karjalaiselta kulkumieheltä. vauvvautti lienee kuulostanut laulajasta sopivan äänneasultaan hyvin kontekstiin, ja niin se on saanut siinä
uuden merkityksen ‘lausua, puhua, komentaa’. SKVR XV:ssä Gananderin
runossa 82 on säkeet Sopakko sopesta lausu, akka vanha vauvvautti nokisimman
uunin pääldä: !! Mistä Lalli lakin sai, paha mies hyvän hytyrin ? !!. Tässä vauvvautti viittaa selvästikin puhumiseen, eikä tässä runossa ole verbiä vauvotella
‘keinuttaa’, johon vauvvautti voisi yhdistyä.
97.

Koskes tunnek tuhma käyväk, epätieto [tien osaita,
laulolkomme, soitelkomme, tekkömme ijän ilolla]

käyväk on 1. infinitiivin latiivimuoto verbistä käydä. Näitä säkeitä käsittelen
myös luvuissa 3.1.2. ja 3.1.3 runon 97 analyysin yhteydessä. Säe Koskes tunnek
tuhma käyväk on Gananderin sanakirjassa (1997 s.v. tuhma), mutta hän ei selitä
sen merkitystä:
tuhma, -hman adj. enfaldig, dum, stupidus, tuhmias aesth., idem [v. tyhmä] | - | koskes tunnek tuhma käywäk | ällös tuhma tullokkohon Run. komme ej den
plumpa i. a. tyhmä v. käwin kanta.
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Olen saanut tiedon Hanna Lappalaiselta sähköpostitse 9.11.2007.
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Infinitiivin käyväk merkitys lienee tässä lähinnä ‘edetä, jatkaa’, eli runon säestäjä
sanoo laulajalle tai laulaja säestäjälle: ‘koska sinä tyhmä et osaa jatkaa, laulakaamme ja soittakaamme yhdessä’.
100.

Joko kerrangin käkeisit yhteen yhy(ä)ttäytäk?

yhy(ä)ttäytäk on 1. infinitiivin latiivimuoto verbistä yhyttäytä (Gananderilla
yhyttäyttää). Ganander (1997 s.v. yhyttäytäk) selittää verbiä sanakirjassaan:
yhyttäytän, -ttää v. a. id. Run. yhteen yhyttäytäk l. yhyättäytäk laga så at wi
möta, träffas, komma i lag.
Verbillä käetä on VKS:n (s.v. käetä) mukaan muun muassa merkitys ‘tulla kokoon, kerääntyä’, mitä tukee myös Gananderin (1997 s.v. käen) sanakirjan seuraava sitaatti:
joko kerrangin käkeisit hant du dock en gång til
yhy(ä)ttäytäk on refleksiivijohdos, jossa vartaloon yhy(ä)ttä- on liittynyt johdin
-y102 ja 1. infinitiivin tunnus -täk. Sen merkitys on ‘tulla tai kokoontua yhteen,
ryhmäksi’.
121.

Käkeisin käpeän najjak, [maalta valkean valita]

najjak on 1. infinitiivin latiivimuoto verbistä naida. Tämä runo kuuluu Miesten
lauluihin, ja siinä puhutaan vaimon ottamisesta. Gananderin (1997 s.v. käen) mukaan säe Käkeisin käpeän najjak tarkoittaa ‘aioin ottaa ketteräjalkaisen vaimon’:
| käkeisin käpeän najjak (naida) jag ärnade taga til ägta, en som är flinck på
foten |
Myös Haavion mukaan Gananderin säkeet kuvaavat hyvän vaimon etsintää. Haavio ei osaa ratkaista, onko Ganander ”kääntänyt” säkeen Käkeisin käpeän najjak
kotimurteiseksensa laitilalaisesta toisinnosta (säe Käkesin mä käpiä naeda runossa 120 SKVR XV:ssä) vai onko säe peräisin Gananderin hallussa mahdollisesti
olleesta erillisestä savolaisperäisestä toisinnosta. (Haavio 1955: 122 - 124.)
SKVR XV:n (ks. s. 50) kommentissa runoa 121 arvellaan itäsuomalaisen muunnelman jäänteeksi. Huomionarvoista on, että runossa 121 on infinitiivi najjak
loppu-k:llisena ja runossa 120 taas -k:ttomana (naeda). Näin ollen Gananderin
loppu-k:n merkintä infinitiivissä naida sopii yhteen runojen 120 ja 121 paikallis102

Johtimesta -y- ks. Hakulinen 2000: 269.
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tuksen kanssa: laitilalaisessa runossa ei ole loppu-k:ta mutta savolaisessa on.
Haavion (1955: 124) ehdotus ”Gananderin kääntötyöstä kotimurteellensa” tuntuu
hyvin arveluttavalta, ja pikemminkin uskottavaa on, että Gananderilla oli tästä
runosta todella myös loppu-k:llisen infinitiivin sisältävä savolainen tai yleensä
itäsuomalainen toisinto tai ainakin osia siitä.
142.

Mitä tehäk, kuta tehäk? - Kuin ma voisin Luojan loitak, asnatak Jumalan armot

tehäk on 1. infinitiivin latiivimuoto verbistä tehdä ja asnatak verbistä asnata.
loitak on konsonanttivartaloinen 1. infinitiivin latiivi verbistä loita. Ganander
(1997 s.v. asnaan; loitak) selittää kummalliselta tuntuvia muotoja loitak ja
asnatak sanakirjassaan:
asnaan, -nata v. förtjenar | kuin ma woisin asnatak Jumalan armot, sitten
ajkahan tulisin v. loitak à loitzen.
loitak a loitzen | kuin ma woisin Luojan loitak pro loihtea, asnatak Jumalan
armot Run. om jag kunde blidka Gud |
loitak siis merkitsee Gananderin ruotsinnoksen perusteella ‘lepyttää, hellyttää’.
Säkeessä ei siis toivota, että Jumala loihdittaisiin tai noiduttaisiin, vaan lepytettäisiin tai hellytettäisiin, jotta saataisiin Jumalan armo osaksi.
Verbi asnata merkitsee ‘ansaita’ (Ganander 1997 s.v. asnaan). VKS (s.v.
asnata) antaa myös verbin asnata, mutta siinä viitataan vain Gananderin sanakirjaan. Luultavasti tässä on kuitenkin verbi ansaita, jossa on metateesi ansata >
asnata. Gananderilla on myös verbi ansaitzen, ansaita, josta hän antaa toisen
variantin ansatten, ansata (Ganander 1997 s.v. ansaitzen). Verbiä asnata ei löydy
Suomen murteiden sanakirjasta, eikä SKVR:n korpuksesta löydy asna-alkuisia
sanoja. Kotuksen sähköisestä korpuksesta löytyy sen sijaan yksi asnavartalollinen ilmaus, joka näyttäisi merkitsevän ‘ansainneet’: Vaick hän päälläm
pane ristin / Sen syystä olem asnan / (hemm1605.sen). Lönnrotillakin (1958 s.v.
asnata) on hakusanana verbi asnata, joka tarkoittaa ‘ansaita’. Verbi asnata saattaisi siis olla olemassa, vaikka Lönnrotin hakusana voikin perustua täysin Gananderin sanakirjaan.
152a.

Ej joudak jouten ollak, [jos on mieli miestä saada]

ollak on 1. infinitiivin latiivimuoto verbistä olla.
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196.

Anna vastahin Jumala, toistikkin totinen Luoja [pikarit pinossa viertä,]
toopit röykyssä rävitä !! [tuopit] röyk[kyihin] römytäk !!

römytäk on 1. infinitiivin latiivimuoto verbistä römytä. Ganander selittää muotoa
römytäk sanakirjassaan:
römyän, -mytä v. a. bullar up på bordet, v. römö | römytäk imperat. pöydälle
kannetaan nijn paljon kuin wetää vid. röykky.
Gananderin sanakirjassa ei ole tästä säkeestä muuta kuin römytäk, mutta Gananderin selityksen perusteella se voidaan todella yhdistää runon 196 säkeisiin, kuten
SKVR XV:ssä on tehty. Näillä säkeillä siis pyydetään, että pöydät notkuisivat
toistekin syötävästä ja juotavasta. Gananderin sanakirjassa verbin römytä merkitys on ‘kattaa pöytä notkuvaksi’. Ganander on merkinnyt sanakirjassaan muodon
römytäk imperatiiviksi verbistä römytä, römyän (Ganander 1997 s.v. römyän;
röykky). Muoto lienee kuitenkin infinitiivi, sillä verbistä römyän y. 2. persoonan
imperatiivi olisi römyä(k), ja jos imperatiivi olisi römytäk, tulisi 1. infinitiivin
latiivin silloin olla *römyttää, jota Gananderin sanakirjassa ei ole. Myös kontekstin perusteella muodon römytäk täytyisi olla infinitiivi: runon ensimmäinen säe
Anna vastahin Jumala ulottunee myös säkeeseen [tuopit] röyk[kyihin] römytäk,
eli Jumalalta pyydetään, että pöytä tulisi katetuksi eikä suinkaan käsketä Jumalaa
kattamaan pöytää, kuten Ganander sanakirjassaan antaa ymmärtää. Lönnrotin
sanakirjassakaan ei ole verbiä *römyttää. Siinä römytä-verbin merkitys liittyy
seuraavanlaisiin ääntä ilmaiseviin verbeihin ‘kolista, jyskyä, pauhata, meluta,
jymistä’ sekä lisäksi ‘riemuita’, jonka kohdalla viitataan Renvalliin. (Lönnrot
1958 s.v. römytä.) Renvall (1826 s.v. römyän) antaa todellakin verbille römytä
merkitykset ‘riemuita, remuta’.
Mielenkiintoista on se, että Gananderin sanakirjassa römytä-verbi ei saa lainkaan ‘ryminää tai ‘kolinaa’ ilmaisevia merkityksiä eikä Lönnrot taas anna lainkaan ‘kattaa pöytää’ -merkitystä. Gananderilla römytä-verbin ruotsinnoksessa on
ar-verbi bulla upp ‘panna pöytä koreaksi’ ja Lönnrotilla er-verbi (buller), jolla on
merkitykset ‘kolista jne.’ Lönnrot lienee arvellut Gananderin sekoittaneen verbit
bullar ja buller keskenään (tai on sekoittanut ne itse) ja tulkinneen siksi väärin
römytä-verbiä ja ”oikaissut” sen merkityksen omaan sanakirjaansa. Gananderin
sanakirjan antama merkitys tuntuu ihan järkevältä. Toisaalta voidaan ajatella, että
römytä merkitsisi vasta yhdessä jonkin täydentävän aineksen (esim. tuopit
röykkyihyin) kanssa ‘kattaa pöytä koreaksi’, eli ajatuksena olisi, että tuoppien
annettaisiin kolista röykkiöiksi.
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Kaksoishuutomerkit ilmaisevat, että säe !! [tuopit] röyk[kyihin] römytäk !! on
todennäköisesti peräisin toisesta toisinnosta kuin muu runo. Silloin olisi myös
mahdollista, että römytäk olisikin imperatiivimuoto, eli Jumalaa pyydettäisiin
römyttämään tuopit kasoiksi pöytään. Gananderilla olisi siis ollut hallussaan näistä säkeistä erilainen toisinto, jossa römytäk olisi ollut imperatiivi. Silloin Ganander ei olisikaan tulkinnut väärin muotoa römytäk. Kuitenkin pohjoiskarjalaisen
runon SKVR VII2 2405 säkeet Anna, aika, luo[!] Jumala, Oluessa olla tuopin,
Maljan maiossa märätä, Pikarit pinossa vierrä, Tuopit röykyssä röjytä! tukevat
römytäk-muodon tulkintaa infinitiiviksi, ja kvantitatiivisessa analyysissani olenkin laskenut muodon römytäk infinitiiviksi.
227.

Neityt Maaria Emoinen, [tuo tänne] utunen pilvi, - u-us on hyvä elääk, terhennessä tjenaella

elääk on 1. infinitiivin latiivimuoto verbistä elää. Se esiintyy Gananderin (1997
s.v. utu; u-us) sanakirjassa hakusanan utu kohdalla:
utu, udun s. dimba, tökn, duggregn, nebula (sumu), it. hull, hullhår, cuticula,
pluma mollissima, uddo aesth. | -- | u-us on hywä elääk terhennessä tjenaella
Run. i warma dunbädden |
Ganander on ottanut myös ilmauksen u-us hakusanaksi ja selittää sen olevan sama
kuin udusa, joka tarkoittaa ‘i fuctighet, i dimba’. Neitsyt Mariaa siis pyydetään
näissä Pakkasen sanoissa tuomaan utuinen pilvi, eli lämmin ja kostea untuvapilvi,
sillä siinä on hyvä elää. Samanlainen säe esiintyy myös runossa SKVR VI1 3605.
317.

Ruvennenko, ruottinenko - - käsi(j)n ruttoon ruveta(k), ilman
rautarukkaisitak?

ruvetak on 1. infinitiivin latiivimuoto verbistä ruveta. Ganander (1997 s.v. ruodin) selittää säettä sanakirjassaan:
ruodin, -tia vel ruottin, -ttia v. n. töras, wåga i hoop med, audeo | tuo ruoti
käsil ruweta tordes gripa med bara händer | ruwennenko ruottinenko? skall
jag gripa an, nännas, töras, idem ac raskin, -skia | ruottinenko i. e. raskinenko
käsijn ruttoon ruwetak med bara händer gripa pesten, den grymma.
Samat säkeet esiintyvät Gananderin sanakirjassa myös hakusanan rutto kohdalla,
ja siinä infinitiivi ruveta on ilman loppu-k:ta. Tästä variaatiosta kertovat myös
SKVR XV:n toimittajien merkitsemät kaarisulkeet. Näissä Gananderin kokoelman Ruton sanoissa runonlaulaja pohtii, uskaltaako hän käydä ruton kimppuun
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paljain käsin ilman rautarukkasia. Nämä rautarukkaset kuuluivat tietäjän kuvitteelliseen asepukuun, jolla tämä suojautui tuhoavia voimia vastaan. Tietäjä pyysi
asepukua Ukolta ennen toimeen ryhtymistään. (Haavio 1967: 331 - 332; Siikala
1999: 174.)
Samantyyppisiä säkeitä on myös muissa SKVR:n runoissa, esim. ammuntotaudin eli amputaudin103 Tahtonenko, tarttunenko? Taian ruttohon ruveta ilman
rauta rukkasitta, kivisittä kintahitta (SKVR II 1023a) sekä muiden tautikohtauksien parantamisessa Lienöökös minusta miestä Tähän työhön työläseen,
Raatoosen raskaasen, Vallan työhön vaikeaasen, Puutteita purkaamaan, Päätteitä
päästäämään, Vastuksia voittamaan, Rumalaista rutjomaan, Käsin ruttoon
ruveta, Käsin käyä perkeleesen (SKVR V2 2470) ja Ruvennenko, ryhtynenkö,
Kehannenko, kelvannenko Ruttoihin käsin ruveta, Pahoja parantamahan (SKVR
VII4 1662).
3.1.6 Allatiivi
267.

Sula on voi sulattaisa, rasva räyvisteltäissä !! suli voi sulattaisa, suli hän
rasva räyvytteletäissä !! tämän käärmehen kähyllek.

kähyllek on yksikön allatiivi nominista kähy, joka tarkoittaa käärmeen myrkkyä ja
yleensä käärmeen pahoja juonia (ks. runon 239 analyysi luvussa 3.1.7). Säkeillä
Sula on voi sulattaisa, rasva räyvisteltäissä kuvataan sitä, että loitsija pyrkii pehmittämään käärmeen myrkyn voiman yhtä vaarattomaksi, juoksevaksi, kuin sula
voi. Ganander selittää sanakirjassaan (1997 s.v. käärme) tätä Käärmeen karkotussanojen säettä tämän käärmehen kähylle seuraavasti:
käärme idem ac kärmet | ilman käärmeen kähytäk utom ormens etterfulla
hwäsande | tämän käärmehen kähyllek til denna ormens etterfullhet.
Ganander ei sido näitä runon 267 säkeitä yhteen sanakirjassaan, ja todennäköisesti säe tämän käärmehen kähyllek onkin sijoitettu väärään paikkaan. Se voisi paremminkin kuulua käärmeen syntyhistoriaa selittävien toisintojen loppujaksoon,
jossa kerrotaan ensimmäisestä käärmeenpuremasta: Luoja antaa käärmeelle hengen ja pistää sen jälkeen sormensa käärmeen suuhun eli sen myrkkyyn. Luoja voi
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Amputauti oli eläimillä esiintyvä äkillinen tauti tai tapaturma, jonka syytä ei tiedetty. Sen aiheuttajana pidettiin pahan noidan ampumaa nuolta. Varhaiskantaisessa tautiopissa noitien uskottiin ampuvan
nuoliaan myös ihmisiin ja aiheuttavan näin monenlaisia sisäisiä vaivoja ja tauteja, esim. ruton. (Honko
1960: 54, 60; Vuorela 1979: 21; Forsius 1991: 1835.)
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myös käskeä Pietaria pistämään sormensa käärmeen suuhun. Gananderin runosta
267 tämä legenda-aihe puuttuu. (Ks. Krohn 1917: 29-32; sähköpostikeskustelu
Timosen kanssa 17.1.2008.) Ilman käärmehen kähyttä -tyyppisiä säkeitä esiintyy
usein kansanrunoissa (esim. SKVR I4 156; VII3 362, 399; IX4 849; XII1 4271),
mutta allatiivissa kähy (ainakaan asuissa kähyl, kähyll, kähyle, kähylle) ei esiinny
muissa kansanrunoissa.
269.

(Hitu hijjen neitosia, palmikko paulalle nojjan,
hiusrihma hijten nojjan - ) kärik kärmehet kerällek

kerällek on yksikön allatiivi nominista kerä. Tässä Neitsyt Mariaa pyydetään
tekemään käärmeet vaarattomiksi käärimällä tai kerimällä ne kerälle (ks. runon
269 analyysi luvussa 3.1.1.1).
327.

tule sijvolla sisälle(k) ilman turmin tuhkimata(k)

sisällek on yksikön allatiivi nominivartalosta sisä-. Tässä kehotetaan peuraa käymään siivosti ansaan (ks. runon 327 analyysi luvussa 3.1.1.1).
3.1.7 Abessiivi
100.

Lähtekämme laulamahan, saakamme sanelemahan [siit] on kumma kuulovan, ?[ime] ilman istuitak.

istuitak on monikon abessiivi nominista istuja. Vokaalienvälinen j on kadonnut
tässä monikon i:n edeltä: istujitak > istuitak. Tätä -j-:n kadottanutta monikkovartalotyyppiä esiintyy runsaasti vanhassa kirjasuomessa (ks. Rapola: 1965: 220).
Myös Ganander on sanakirjassaan käsittänyt muodon (1997 s.v. istuja) abessiiviksi:
istuja, -jan s. sittare, sessor | ilman istuitak utan dem som sitta, wistande, utan
åbo.
SKVR:n sähköisestä korpuksesta löytyvät samantyyppiset säkeet: Laulasin mie,
tansisin mie, Vierisin mie, viitsisin mie, Ko ei olis kumma kuuliil[le], Ime ilman
istujil[le] (SKVR III1 494), ja Vielkö laulan, vain on täys, Vain viel vähäsen
laulan, Pimahutan pikkuraisen? Tulloo kumma kuuliille, Ihme ilman istuille!
(SKVR IV1 815) joissa siis ei ole nominin istuja abessiivia vaan allatiivi. Allatiivi
tuntuisikin tässä luontevammalta: laulaminen olisi ihme ‘ilman aikaansa’ istujille
eli kuulijoille, jotka ‘muuten vain’ istuvat ja kuuntelevat.
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Hormia ei ole osoittanut tälle säkeelle lähdettä, joten alkuperäistä kirjoitusasua ei voi tietää, mutta ehkä Ganander on tässä muuttanut (kenties epäselvältä
näyttäneen ja tuntuneen) allatiivin abessiiviksi sitä edeltävän sanan ilman vuoksi.
Tällöin olisi merkittävää se, että Ganander olisi myös käyttänyt itsenäisesti loppuk:llista abessiivia. Loppu-k:llinen pääte on tässä myös odotuksenmukaisesti heikkoasteinen. Toki muutoksen on voinut tehdä joku muukin runoa ennen Gananderia käsitellyt, mutta koska SKVR:n korpuksesta ei löydy istujit- eikä istuit(t)aalkuista abessiivia, on mahdollinen muutos todennäköisesti Gananderin. Edelleen
on otettava huomioon, että säe ?[ime] ilman istuitak voi perustua myös johonkin
Gananderin hallussa olleeseen tekstiin, josta ei ole säilynyt jälkiä muualla kuin
Gananderin sanakirjassa. Kyseessä voi olla myös esimerkiksi proosatekstin katkelma, joka ei olisikaan peräisin mistään runotekstistä.
106.

[ett] ej saateta sanoa sinä ilmoissa ikänä
?leukoin leviämä[tä], hammasten hajoamata(k).

hajoamatak on 3. infinitiivin abessiivi (eli ma-infinitiivi, ks. ISK: 491 - 492) verbistä hajota. Se esiintyy Gananderin sanakirjassa sekä loppu-k:llisena että ilman
loppu-k:ta. Näissä Lopetussanojen säkeissä hammasten hajoaminen liittynee laulajan lopetussanojen metaforiikkaan: Kun laulanta on loppunut, laulaja sulkee
sanansa muistiin (päähänsä hammasten taakse). Siellä sanat ovat hyvässä tallessa:
kukaan ei voi ryöstää niitä hajottamatta laulajan hampaita, ja vain laulaja itse
suunsa aukomisella, eli hampaita hajottamalla, saa sanat taas esiin. (Ks. Haavio
1992: 280.) Tähän ‘hampaiden hajoamiseen’ viitannee Gananderkin sanakirjassaan (1997 s.v. hajoon; hajooma):
| hajoamatak utan at söndras, skingras.
hajooma, -an s. l. hajoama som är söndradt, förskingradt | hammasten hajoamata utan at tändren gå sönder, infractis dentibus.
128.

Kuing on mulla kurjan ajka, istun yxin ystävätä(k).

ystävätäk on yksikön heikkoasteinen abessiivi nominista ystävä. Gananderin
sanakirjassa se esiintyy näissä säkeissä ilman loppu-k:ta, mutta muualla kaksi
kertaa loppu-k:llisena. Kontekstista käy selkeästi ilmi, että ystävätäk merkitsee
tässä ‘ilman ystävää’.
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132.

Manalan Matti (minun naipi), Tuonen Tuomas (minun perii).
Sepä suostu sukkihini, sepä kesty kenkihini, [sepä] kihloja tarihti
[ilman kihla]sormuxitak, [ilman kirjo]kintahitak.

kintahitak on monikon heikkoasteinen abessiivi nominista kinnas ja sormuxitak
nominista sormus. Abessiivin varmistaa kontekstin (kuolema kihlaa ja nai ilman,
että tarvitaan sormusta ja muita kihlaukseen kuuluvia lahjoja, kuten koreita käsineitä) lisäksi myös vahvistava prepositio ilman. Myös Gananderin (1997 s.v.
kindas; sormus) ruotsinkieliset selitykset vahvistavat tulkintaa:
kintahitak utan handskar |
sormuxitak utan ringar |
195.

On kuullut kukota nousta !! on tjennyt kukoitak nousta !!

kukoitak on yksikön abessiivi nominista kukko. Muodossa kukoi on alkuperäinen
oi-loppuinen diftongi (ks. Kettunen 1940b: 355; Lehtimäki 1972: 143 - 144).
Tässä Isäntäväen kiitosrunossa kehutaan talon emäntää, kuinka tämä ei tarvitse
kukkoa herättämään vaan nousee jo niin varhain, ettei kukkokaan ennätä vielä
kiekua. Gananderkin (1997 s.v. kukko) on sanakirjassaan tulkinnut muodon
kukoitak yksikön abessiiviksi:
on tjennyt kukoitak nousta har wetat stiga up utan tupp |
Säe On kuullut kukoitak nousta on myös Porthanin kokoelman runossa SKVR VI1
731. Myös muoto kukota esiintyy SKVR:n korpuksessa, mutta erityyppisessä
säkeessä: Kanat kukota munivat SKVR III3 4131. Geminaatallisena kukotta esiintyy SKVR:n korpuksessa vain yksikössä (ei kukoitta). Tämä Gananderin
kukoitak-muodon sisältävä säe esiintyy sanakirjassa myös muodossa On kuullut
kukota nousta, kuten kaksoishuutomerkit osoittavat.
208.

Kahtelexen, kääntelexen, vijmmein vjerehen venähti
kupeheseen kuihkomahan ilman läskin läiskämätäk,
sian lihan lijkkumatak.

läiskämätäk on 3. infinitiivin heikkoasteinen abessiivi verbistä läiskätä ja
lijkkumatak verbistä liikkua. Tässäkin prepositio ilman vahvistaa tulkintaa abessiiviksi. Ganander (1997 s.v. läiskään) selittää säkeitä sanakirjassaan:
läiskään, -skätä v. n. sliddrar som löst fläsk | ilman läskin läiskämätäk sian
lihan lijkkumatak utan at fläsket sliddrar.
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Nämä säkeet näyttäisivät tässä asussa olevan harvinaisia: niitä ei edes lähes samanlaisina löydy SKVR:n sähköisestä korpuksesta muilta kuin Gananderilta.
Tosin verbi läiskätä esiintyy muillakin kuin Gananderilla, esim. Renvallilla (1826
s.v. läiskään) ja murteissa (murre/sms). Muissa kansanrunoissa esiintyvät myös
säkeet Malta, malta possorukka, kuin tulee tuleva vuosi, et sie tongi toisna
vuonna, et tongi Torajokea, T[orajoe]n pientaretta, otsakierohon olotan, jotta
läskit läiskähtävät!” (SKVR XIII1 254) ja Tuohon viskoi viinojaan, Olojahan
läiskähytti, Metojahan tyrsähytti (SKVR IV2 2055).
Runossa 208 kerrotaan juomarista ja siasta. Nämä säkeet ovat osiosta Sian
sulho, jossa juomari epäonnistuttuaan piian lähentelyssä kellistyy lopulta läävään
sian viereen. Säkeet ilman läskin läiskämätäk, sian lihan lijkkumatak kertonevat,
että sika ei paennut juomaria – toisin kuin piika, josta sanotaan: Läxi juotto
juoxe[maan], kilti pijka kijtämään, [pantava pakenemaan].
209.

[Mahdoit tulla, mahdoit mennä, mahdoit viedä veljyesi]
Savon suurille vesille, ylön lijjan yhtymätäk, saamata vihasateen.
[Siitä] puukkonsa punasti... Mixis veljesi veristit?

yhtymätäk on 3. infinitiivin heikkoasteinen abessiivi verbistä yhtyä. Nämä säkeet
ovat pitkän Laulu laulettu Lapissa -matkakertomuksen (ks. runon 209 analyysi
luvussa 3.1.2) osiosta Puukkomies. SKVR XV:n (1997: 93) selityksessä arvellaan, että runo on aito Savosta Lappiin suuntautuneen retken matkakertomus, joka
on sepitetty matkakumppanin muistoksi. Ganander (1997 s.v. yhdyn) selittää säettä sanakirjassaan:
ylön lijjan yhtymätäk utan synnerlig åkomma, Run. yhtymätäk utan, at
komma i handa gemänge, blifwa anfallen |
Ruotsinnoksen perusteella yhtymätäk tarkoittaisi äkillistä tai odottamatonta kohtaamista, mutta myös äkillistä taudinkohtausta (anfallen). Samoin myös åkomma
‘lievä tai tilapäinen ruumiinvamma tai sairaus, joka paranee’, vihjaa, että ylön
lijjan yhtymätäk liittyisi äkilliseen tautiin, mutta todennäköisemmin kyseessä on
kuitenkin tässä verbi komma på, jolloin ylön lijjan yhtymätäk tarkoittaisi yleensä
yllättävän kohtaamisen välttämistä.
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Runossa kerrotaan, kuinka kolmen kyynärän pituinen puukkomies Turjanmaalta104 surmaa kertojan matkakumppanin lausuttuaan ensin: ”Mahdoit tulla,
mahdoit mennä, mahdoit viedä veljyesi] Savon suurille vesille, ylön lijjan
yhtymätäk, saamata vihasateen”.
212.

[Jo minua nojjat noitu, koki kolme lappalaista] yhtenä kesässä yönä
alastik [alakivellä], ilman vyötä vaatteitak

vaatteitak on monikon heikkoasteinen abessiivi nominista vaate. Ganander (1997
s.v. waate) selittää sanakirjassaan:
| ilman wyötä waatteitak utan bältte, oklädd, i. e. alastik |
Hormia ei ole osoittanut lähdettä Gananderin säkeelle ilman vyötä vaatteitak,
mutta nurmeslaisessa Lönnrotin vuonna 1832 muistiinpanemassa kansanrunossa
(SKVR VII3 45) on säkeet Alasti alakivellä, Ilman vyötä vaatteita. Kalevalan 12.
runoon Lönnrot on ehkä kopioinut säkeet alasti alakivellä, ilman vyöttä,
vaattehitta (Kalevala 1949: 123; SKVR XV: 95).
Nämä Gananderin sanakirjasta löytyneet säkeet on SKVR XV:ssä yhdistetty
Tietäjän sanoihin, jossa kerrotaan näinkin yksityiskohtaisesti (mikä oli harvinaista
vielä 1700-luvulla) taistelusta Lapin noitia vastaan tai joutumisesta noitien
käsittelyyn. Säkeet kertovat, kuinka tietäjä joutui noitien käsittelyyn ilman
kuvitteellista asepukua, johon tietäjä tavallisesti suojautui ryhtyessään
taistelemaan pahoja voimia vastaan (ks. Haavio 1967: 331 - 333, 336). Kyse ei
siis ollut tavallisista vaatteista tai todellisesta alastomuudesta.
227.

[Tungen tuhkat säckihin,] hijli-räätyt [rättihin], pakkasen palelematak,
kovan ilman koskematak, ettei kylmä kyyttö poika ejkä pakkanen palelek.

palelematak on 3. infinitiivin heikkoasteinen abessiivi verbistä palella ja
koskematak verbistä koskea (ks. runon 227 analyysi luvussa 3.1.2).
239.

(Ej rauta paha olisik) ilman kärmehen kähyttä, maon mustan muojuittak.

muojuittak on monikon abessiivi nominista muojut. Erikoista on, että tässä loppuk esiintyy abessiivin vahva-asteisen tunnuksen kanssa. Gananderin säkeet SKVR
XV:ssä kuuluvat Raudan sanoihin. Teräaseiden aiheuttamia haavoja pyrittiin parantamaan raudan synty -loitsujen avulla. Uskottiin, että luonnonvoimia, kaikkia

104

Turja tarkoittaa Ruijaa (Turunen 1949: 349 - 350).
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aineita ja eläimiä kyettiin hallitsemaan, jos niiden myyttinen synty tunnettiin.
(Haavio 1967: 342 - 343, 358 - 360; Siikala 1999: 77 - 78.)
Näihin säkeisiin löytyy selitystä useista kohdista Gananderin (1997 s.v.
muojut; muihet; kähy; käärme) sanakirjassa:
muojut s. pl. i. e. juonet onda streck, vid. mujuet | ilman maon mustan
muojuitak utom ormens illgrepp.
muihet, -hehen s. etter, ondska, v. muet | ilman kärmehen kähyttä, maon
mustan muiheitta.
kähy, -hyn s. hwäsande som af en orm etter, sibilatio serpentis virus | kantoi
kärmehen kähyjä bar orm etter, virus serpentis, v. mujehet.
käärme idem ac kärmet | ilman käärmeen kähytäk105 utom ormens etterfulla
hwäsande | tämän käärmehen kähyllek til denna ormens etterfullhet.
Gananderin mukaan käärmeen kähyt ja muojut ovat käärmeen myrkkyä ja luultavasti myös yleensä käärmeen pahoja juonia. Renvallkin (1826 s.v. muihet) antaa
hakusanan muihet merkityksessä ‘schlangengeifer’. Lönnrotilla (1958 s.v. kähy;
muihe) on sekä kähy että muihe (muje, muju, myrkky) merkityksessä ‘ormgift’.
Vanhan kirjasuomen sanakirja selittää kähyn olevan käärmeen myrkkyä ja viittaa
Gananderiin, mutta ei muihin lähteisiin (VKS s.v. kähy). Kotuksen sähköisen
korpuksen vanhan kirjasuomen teksteistä sanaa kähy ei löydykään, mutta 1800luvun aineistoissa se sen sijaan esiintyy, esim. kyyn kähyjä keittää ja myrkkyä
valaa (leino/leino_runot.sgml) ja Kanto käärmehen kähyjä (finnische_runen1819.sen). SKVR XV:n runon 239 esimerkkisäkeiden sanoma siis
lienee, että rauta ei olisi paha ilman käärmeen juonia tai myrkkyä.
242.

(punasta putoamatak) !! puna(i)sen putoamatak tillerväisen tippumatak,
saamata vihasateen, ylön lijjan yhtymätäk !!

putoamatak on 3. infinitiivin heikkoasteinen abessiivi verbistä pudota,
tippumatak verbistä tippua ja yhtymätäk verbistä yhtyä. Kaarisulkeiden sisällä
105
Tässä abessiivi kähytäk esiintyy loppu-k:llisena, vaikka se hakusanan muihet yhteydessä onkin
ilman loppu-k:ta muodossa kähyttä, joka on otettu SKVR XV:een. Tästä abessiivista olisi siis sanakirjassa loppu-k:llinenkin variantti, mutta en ota sitä aineistoni käsittelyyn mukaan, koska se ei esiinny
SKVR XV:ssä. Myös Mythologia Fennicassa (Ganander 1984: 52; SKVR XII1 4073) on muoto
kähytäk. Huomionarvoista on, että loppu-k on heikkoasteissa päätteessä ja vahva-asteisessa taas -k:ta
ei ole merkitty.
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oleva säe on poimittu Mythologia Fennicasta ja kaksoishuutomerkkien sisällä
olevat säkeet ovat Gananderin sanakirjasta löytyneitä vaihtoehtosäkeitä. Säkeet
ovat Verensulkusanoista – punaisella ja tillerväisella viitataan tässä vereen, kuten
Ganander (1997 s.v. punainen, tilleroinen, tillerwäinen) sanakirjassaan selittää:
* item blod | punaisen putoamatak at bloden ej ned tildrar, v. wjeryn &
tilleroinen | hurmehen tymeän, punasen putoamatak at bloden ej rinner |
tilleroinen, -isen s. droppa [rund, kullrig] | tilleroisen tippumata utan at en
droppa blod må nedtildra, vid. punainen & wjeryn.
tillerwäinen, -sen s. en droppa, gutta imprimis sangvinis, Run. | tillerwäisen
tippumatak utan, at en enda droppa blod må neddrypa; tillerwäinen idem ac
weri.
tilleroinen ja tillerwäinen näyttäisivät siis olevan synonyymeja merkityksessä
‘pisara, tippa’. Niiden käytöstä löytyy esimerkkejä SKVR:n sähköisestä arkistosta, esim. Heitä verta vuotamast’, Punaine putoamast’, Maito maahan kaatumast’,
Tilleroine tilkkumast’(a)! (SKVR IV3 4332) ja Maion maahan juoksemata,
punasen putoamata tillervoisen tippumata (SKVR XII1 4307).
Säettä ylön lijjan yhtymätäk käsittelen runossa 209 aiemmin tässä luvussa.
Tässä se kuitenkin esiintyy hieman erilaisessa yhteydessä. Tämän runon kontekstiin sopisi hyvin käännös utan synnerlig åkomma ‘äkillinen tapaturma’. Säe ylön
lijjan yhtymätäk esiintyy Gananderin sanakirjassa vain kerran (tosin pelkkä
yhtymätäk esiintyy kaksi kertaa, kuten runon 209 käsittelyssä näkyy). Koska Ganander on kuitenkin nähnyt tarpeelliseksi selittää säettä useammalla kuin yhdellä
tavalla, se tukee mielestäni SKVR XV:n toimittajien päätelmiä siitä, että Gananderilla on tämä sama säe esiintynyt useassa eri kontekstissa kansanrunokokoelmassa. Myös tässä runossa on yhdistetty SKVR XV:n (ks. s. 112) kommentissa kloppuisuus ja nsi-suffiksi kerääjän tuntomerkkeinä.
269.

Tohisokko Tuonen toukka ?Kulosa sinun kotosi on, lahokanto kartanosi
ennen maan matelemata, ylön lijjan yhtymätäk

Tässä esiintyy jälleen sama säe, jossa on 3. infinitiivin heikkoasteinen abessiivi
yhtymätäk verbistä yhtyä. Ganander (1997 s.v. kulo) selittää säettä kulosa sinun
kotosi on sanakirjassaan:
| kulosa sinun kotosi on om ormen bor i fönet, fönan är ditt tilhåll |
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kulo tarkoittanee pitkää kuivaa edelliskesän heinää. Ilmeisesti tässä säkeellä ylön
lijjan yhtymätäk tarkoitetaan häätää käärme kauemmaksi, ettei sitä tarvitsisi kohdata tai ettei se aiheuttaisi vammaa kenellekään. Tähän sopisi Gananderin sanakirjan selitys yllättävän kohtaamisen välttämisestä (ks. edellä runon 209 analyysi).
309.

Nuolen ampui kolmikannan ponnen pyöräyttämätäk,
varren vaapauttamatak ihohon elävä raukan.

pyöräyttämätäk on 3. infinitiivin heikkoasteinen abessiivi verbistä pyöräyttää ja
vaapauttamatak verbistä vaapauttaa. Nämä säkeet kuuluvat aihelmaan Pistosnuolten synty. Runossa kerrotaan ensin, kuinka pieni mies nousee merestä ja kaataa ison tammen.106 Lastut lentelivät mereen, josta aalto huuhtoi ne rannalle. Lastut päätyivät pirun pajan kautta noidalle nuoliksi, pahoiksi aseiksi. Näistä tapahtumista kerrotaan erilaisina versioina hyvin yleisesti kansanrunoissa myös muualla kuin Suomessa (ks. Haavio 1967: 355 - 357). Sen jälkeen kuvaillaan noidan
ampumista: nuoli osuu tarkasti maaliinsa pyörimättä tai vaappumatta, kuten Gananderin sanakirjan (1997 s.v. ponsi) selityksestäkin voi päätellä:
ponsi, ponnen s. knapp, knyl i ändan på skaftet, kruswärck på yxskaft, -nuolen ponnen pyöräyttämätäk, warren waapauttamatak utan at pihlskaft ändan wrides på sned |
Ganander selittää myös verbiä vaapautan sanakirjassaan (1997 s.v. waapautan):
waapautan, -ttaa v. a. har at röras, omskakar | warren waapauttamatak i. e.
ettei lijkahtais (pyöräyttämätäk idem) rör,weftar, skakar, swigtar.
310.

(Risti rautanen putoisi - tuon keito käsin tapaisi
ilman maata maistamatak, tannerta) tavoittamatak.

maistamatak on 3. infinitiivin heikkoasteinen abessiivi verbistä maistaa ja
tavoittamatak verbistä tavoittaa. Nämä säkeet kuuluvat Pistosnuolten synty
-runoon, jossa kerrotaan, kuinka Keito (ks. runon 310 analyysi luvussa 3.1.1.1)
saa kiinni Perisokian107 ampuman nuolen, ennen kuin se osuu maahan.

106

Isosta tammesta ja sen kaatajasta ks. Haavio 1967: 355 - 357.
Perisokia oli yksi Louheattaren eli Lovettaren pahoista pojista. Louheatar taas oli ilkeä noita-akka,
joka sai aikaan monenlaista pahaa, kuten riisitautia ja hammassärkyä. (Ganander 1984: 51, 69.)
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317.

!! Ruottinenko, raskinenko !! käsi(j)n ruttoon ruveta(k)
ilman rautarukkaisitak ?- -!! tules punnus purkamahan, säpit hijden
särkemähän !! ylön lijjan yhtymätäk, [suun ruton] rupeamatak

rautarukkaisitak on monikon abessiivi nominista rautarukkanen, yhtymätäk on 3.
infinitiivin heikkoasteinen abessiivi verbistä yhtyä ja rupeamatak verbistä ruveta.
Näitä samantyyppisiä säkeitä esiintyy myös muissa kansanrunoissa (ks. runon
317 analyysi luvussa 3.1.5), mutta niissä ei ole säettä ylön lijjan yhtymätäk. Säkeissä ylön lijjan yhtymätäk ja [suun ruton] rupeamatak saattaisi olla sama ajatus,
että ruton kanssa ei jouduttaisi läheisiin tekemisiin. Tätä tukee Gananderin (1997
s.v. rupean) selitys sanakirjassa:
| rupeamatak utan at widröra, v. ruton |
Samalla tämä todistaa SKVR XV:n toimittajien täydennyksen [suun ruton] sopivan hyvin kontekstiin [suun ruton] rupeamatak ‘lähelle ruttoa menemättä’. –
Vaikka Ganander ei sanakirjaansa olekaan merkinnyt kohtaa suun ruton, hänen
selityksensä infinitiivin rupeamatak kohdalla viittaa siihen, että hän on saattanut
poimia esimerkin rupeamatak juuri tuontyyppisestä säkeestä kuin suun ruton
rupeamatak. Ganander (1997 s.v. rukkaat) selittää rautarukkasia sanakirjassaan:
| ilman rauta rukkasita, kiwisitä kinttaita, waskisita wanttuita utan
järnhandskar
Ganander on kirjoittanut sanakirjassaan rautarukkaset sanaliitoksi, mutta yhteen
kirjoittaminen SKVR XV:ssä on mielestäni perusteltua, sillä folkloristiikassa
tunnetaan rautarukkaset, joita Kalevalan sankarit käyttivät hankaliin toimiin ryhtyessään (ks. Turunen 1981: 277). Rautarukkaset kuuluivat tietäjän asepukuun
(ks. Haavio 1967: 331 - 332). Myös sanakirjan selityksen mukaan Ganander tarkoittaa juuri näitä rautarukkasia.
327.

tule sijvolla sisälle(k) ilman turmin tuhkimata(k)

tuhkimata(k) on 3. infinitiivin heikkoasteinen abessiivi verbistä tuhkia. Tämä säe
näyttää olevan harvinainen, sillä sen tyyppisiä ei löydy muista kansanrunoista.
Ainoa esimerkki tuhki-tyyppisestä muodosta on Anna tulla tuhkimalla, Ammohin
emännän luokse Nännillä näpisevillä, Utarilla uhkuvilla (SKVR XII2 6710). Gananderin sanakirjan (1997 s.v. satatan, tuhkin, turmin) sitaatin mukaan peuraa
kehotetaan käymään siivosti ansaan:
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satatan, -ttaa v. a. idem, Run. | äläs sarwella satatak, tule sijwolla sisällek ilman turmin tuhkimatak reen fångares ord, i. e. älä laukase rör ej wid med
dina horn, at gillren eller snaran igen faller förgäfwes.
tuhkin, -hkia v. a. idem | ilman turmin tuhkimata i. e. haistelemata (om reen
då han fångas med snara, Run.) i. e. haistelemata kom utan at oförsichtigt
nosa, stöta omkull, vid. satatak.
turmin adv. skadandes, fördärfwande, corrumpendo | tule sijwolla sisälle, ilman turmin tuhkimata Run. renfängares ord, utan at skada, wackert kom in,
utan at nasa och skuffa öfwerända, snaran, gildret, m.m.
Peuraa kielletään huitomasta sarvillansa ja haistelemasta turvallansa, ettei ansa
laukeaisi turhaan ja väärin, eli ilmeisesti liian aikaisin. Säkeessä ilman turmin
tuhkimatak on voinut lukeakin alun perin turvin, mutta Ganander on selvästi
kirjoittanut sanakirjaansa neljän eri hakusanan kohdalle turmin, minkä olen tarkistanut myös sanakirjan käsikirjoituksen näköispainoksesta (Ganander 1937 1940 s.v. tuhkin, turmin, satatan). Ganander myös näyttäisi yhdistävän muodon
turmin nominiin turma.
349.

!! pakenis mailta kellon kelkuttavilta !! tjen takaisen tammaamatak,
epäkelvon keximätäk.

350.

Käy mun kjerten kallioni… tjen takaisen tammaamatak,
epäkelvon keximätäk.

tammaamatak on 3. infinitiivin heikkoasteinen abessiivi verbistä tammata ja
keximätäk verbistä keksiä. Ganander (1997 s.v. tammaama; tjen takainen;
keximätöin) selittää säkeitä sanakirjassaan seuraavasti:
tammaama, -man nom. subst. verbale | tammaamatak utan, at komma, v. tjen
takanen.
tjen takainen, -sen s. Carel. & Run. idem | tjen takaisen tammaamatak at wargen ej må komma.
| epäkelwon keximätäk at den oduglige ej må glutta in.
Säkeet ovat Karja laitumelle -runosta, jossa Ukkoa pyydetään suojelemaan karjaa
pedoilta, ettei susi (eli tientakainen) tulisi esiin (tammaisi) tai muu kelvoton kek183

sisi (huomaisi) karjaa laitumella (ks. myös runon 349 analyysit luvuisa 3.1.1.1 ja
3.1.3). Ganander (1997 s.v. tammaan) selittää verbiä tammata seuraavasti:
tammaan, -mata v. n. kommer fram, reser, färdas, advenio, iter facio,
tammuma aesth., strampfen, trampeln von pferden | on tammannut tasaista
tjetä (praet. 2d) skyndadt sig på en jämn wäg | tammoin perf. | tahto Herran
tamawuaan i. e. tapahtukoon må ske, hafwa framgång |
Myös Lönnrotilla (1958 s.v. tammata) esiintyy verbi tammata samantyyppisissä,
mutta enemmän äkillistä, sattumanvaraista kohtaamista kuvailevissa merkityksissä, kuin Gananderilla, jolla tammaaminen näyttäisi liittyvän yleensä kulkemiseen
ja matkustamiseen, mutta toisaalta kyllä myös (ennalta arvaamattomaan) tapahtumiseen (vrt. sanakirjasitaatin esimerkkilausetta Herran tahto tammuohon).
SKVR:n sähköisessä korpuksessa on 1700-luvulla muistiinpannussa tekstissä
säkeet tien takaisen tammamata, äpä kelfwon käsimätäk (SKVR VI2 5313), joissa
verbi tammata esiintyy samantyyppisessä merkityksessä kuin Gananderin runoissa. 1700-luvun säkeet saattavat olla samojen tekstien kopioita kuin Gananderin
runojen 349 ja 350 tekstit. Ganander (1997 s.v. tammaan) antaa sanakirjassaan
viitteen tammuma aesth; nykyvirossakin tunnetaan verbi tammuma merkityksessä
‘polkea paikoillaan’.
352.

[Annack kuolla minun omani] kokemata(k), koskematak,
piko(a)mata(k), pilkko(o)mata(k)

kokemata(k) on 3. infinitiivin heikkoasteinen abessiivi verbistä kokea, koskematak
verbistä koskea, pilkko(o)mata(k) verbistä pilkkoa ja piko(a)mata(k) verbistä
piota, pikoa. Ganander tosin antaa sanakirjassaan nominit kokema ja koskema,
mutta hän lienee muodostanut ne kansanrunoesimerkkien pohjalta. Ganander
selittää näitä abessiiveja toistuvasti sanakirjassaan, esim. (1997 s.v. koskema;
pikoun; pilkooma):
koskema, -man s. widrörd | anna olla koskematak rör ej wid | annetaan olla
koskemata låter wara orördt | kjellän kjelin koskemasta | kowan ilman
koskematak at den bistra kölden ej må komma åt, at skada |
pikoun, -uin, -unut, -uta v. n. spricker, brister, söndras, rifwas, rimas agere,
fatisco rimis, laceror | wati on pikounut fatet har rämnat | pikoamatak,
pilkkomatak utan at sargas, rifwas el. tecknas utan åkomma.
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pilkooma, -man s. huggen skåra, sår, utskårad, märkt, rifwen | pikomata,
pilkkomata oskadd, Run., utan at märcka, såra eller sarga, som björn, koor |
pilkkoomatak utan at göra skada, treck, rifwa, sarga, såsom kreatur, trän.
Lönnrotillakin (1958 s.v. koskema) on kyllä hakusana koskema, jolle hän antaa
toisena merkityksenä ‘ett slags sjukdom’, eli koskema saattaisi olla mytologinen
ilmiökin, joka kuvaisi jotakin outoa sairautta. Näissä säkeissä tosin näyttäisi olevan kyse 3. infinitiivistä: ‘anna olla karjan koskematta’.
piko(a)mata(k) ja pilkko(o)mata(k) ovat erikoisia tapauksia. Kuten edeltä käy
ilmi, Ganander antaa verbin pikouta merkityksessä ‘rikkoontua, haljeta’ ja nominin pilkooma merkityksessä ‘haava, lovi’. Renvallilla (1826 s.v. pikoun) on hakusanan pikoun kohdalla viittaus hakusanaan pilkkoan, jonka käytöstä hän antaa
esimerkin karhu pilkkoo ‘haavoittaa’ lehmän. Myös Lönnrot antaa esimerkkejä
verbeistä pikoella, pikoilla, piota merkityksessä ‘halkeilla, rikkoontua’. Vanhan
kirjasuomen ja 1800-luvun aineistoista en ole löytänyt muita esiintymiä pikoutatyppisistä verbeistä merkityksessä ‘rikkoontua, haljeta’ enkä pilkooma-tyyppisistä
nomineista merkityksessä ‘haava, lovi’. Luultavasti Ganander on muodostanut
hakusanansa kansanrunosäkeiden perusteella; erityisesti pilkooma merkityksessä
‘haava’ tuntuu epäilyttävältä. pilkooma saattaisi liittyä Renvallin antaman esimerkin karhu pilkkoo lehmän -tyyppisiin ilmauksiin. Renvall lienee muodostanut
esimerkkilauseensa kansanrunoesimerkkien ja Gananderin sanakirjan perusteella.
Tätä Lypsäjän sanoihin kuuluvaa runoa selitän runon 352 kohdalla luvuissa
3.1.1.1 ja 3.1.1.4. Hakasulkeiden sisältö on täydennetty Arvidsson-Berghin runosta (SKVR VI2 5527), jossa säkeet kuuluvat seuraavasti: annack kuolla minun
omani, kåkematak kåskematak, pikomatak pilkomatak. Säe Annack kuolla minun
omani ei tunnu millään sopivan samaan aiheeseen muun runon kanssa, ja kommentissa (SKVR XV: 174) arvellaankin, että säkeessä pitäisi lukea annak olla.
Tätä tukee Gananderin (1997 s.v. kokema) esimerkkisitaatti sanakirjassa:
kokema, -man s. a koen | anna olla kokematak, koskematak lät wara utan at
nasa och widröra.
anna olla sopisi kyllä kontekstiin, jolloin pyydettäisiin, että karja saisi olla turvassa ja rauhassa kaikelta pahalta.
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366.

Neityt Maaria emoinen - - tule saunahan saloa, ilman uxen ulvomata,
saranan narajamata, kenengänä keximätä, näkemille nousematak,
silmille sirahtamata

nousematak on 3. infinitiivin heikkoasteinen abessiivi verbistä nousta. Säkeet
ovat Lapsivaimon sanoista, joita käsittelen myös luvussa 3.1.1.1 ja 3.1.2. runon
366 kohdalla. Neitsyt Mariaa pyydetään tulemaan synnyttäjän avuksi saunaan
niin salaa, ettei kukaan huomaa. Säe näkemille nousematak tarkoittaa ‘ettei Neitsyt Maria näyttäytyisi kenellekään’.
Näissä säkeissä näkyy loppu-k:n esiintymisen variointi erityisen selkeästi: perättäisissä säkeissä on viisi heikkoasteista abessiivia, joista vain yhdessä on loppu-k. Tähän ei löydy selitystä kontekstista, sillä kaikki muodot ovat terminaaliasemassa ja Gananderin perussäkeitä. Gananderin sanakirjassa (1997 s.v.
narahdan) esiintyvät myös tapaukset saranan narahtamatak ja narajamatak,
jotka eivät ole mukana SKVR XV:ssä. Ne ovat kiistatta abessiiveja, kuten Gananderin (1997 s.v. narahdan) selityskin osoittaa:
| saranan narahtamatak utan, at gångjärnet knarckar (aliis narajamatak) |
Myös loppu-k:llinen abessiivi keximätäk esiintyy sanakirjassa (Ganander 1997
s.v. keximätöin) ja Gananderin runoissa SKVR XV:ssä, mutta säkeessä epäkelvon
keximätäk (runot 349 ja 350). Tässä saattaisi olla selitys varioinnille: Gananderilla
lienee ollut useita tekstejä tästä runosta, ja niissä on kenties esiintynyt systemaattisemmin samassa tekstissä loppu-k:llisia tai k:ttomia abessiiveja (sekä muita
muotoja). Nämä säkeet ovat kuitenkin hajallaan sanakirjassa, josta ne on sitten
poimittu SKVR XV:een, ja näin alun perin ehkä eri teksteihin kuuluneet säkeet
ovat nyt joutuneet peräkkäin, jolloin Gananderin loppu-k:n merkintä näyttää epäjohdonmukaisemmalta kuin se onkaan. Vaikka sanakirjasta ei löydykään kaikkia
runon 366 abessiiveja sekä loppu-k:llisina tai k:ttomina, ei se vielä kumoa oletusta, että Gananderilla olisi ollut tästä runosta useita tekstejä. Kaikki säkeet eivät
toki välttämättä ole identtisiä, eikä toisaalta Ganander ole kaikkia hallussaan olleita säkeitä teoksiinsa kirjannut.
Muotoa nousematak ei löydy loppu-k:llisena muista kuin Gananderin runoista. Toki abessiiveja nousemata ja nousematta esiintyy runsaasti muissa kansanrunoissa (ks. esim. SKVR I2 1257; III2 1458; VII5 5125; XII2 5271), mutta säe
näkemille nousematak näyttäisi olevan harvinainen säe, jota ei muilla esiinny. –
Onkin mielenkiintoista, että juuri tässä todennäköisesti vain Gananderilla esiinty-
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vässä säkeessä on loppu-k, kun taas muissa säkeissä, joita esiintyy muillakin, ei
ole loppu-k:ta merkitty.
IS: 34

harvoin ilman haltiotak

haltiotak on yksikön heikkoasteinen abessiivi nominista haltia. Tälle säkeelle ei
löydy vastineita muista kansanrunoista. Ganander (1997 s.v. haltio) selittää säettä
sanakirjassaan seuraavasti:
| harwoin ilman haltiotak sällan utan rådare, tomt, vid. prov. Fenn. |
IS: 67

keximätä kelvottoman, kateen väj(j)ystämätäk

väj(j)ystämätäk on 3. infinitiivin heikkoasteinen abessiivi verbistä väijystää.
Säkeet ovat Gananderin sanakirjassa (1997 s.v. wäjjymä) hakusanan wäjjymä
kohdalla:
wäjjymä l. wäjystämä, -män s. stäldt försåt | kateen wäjystämätäk så at den
afwundsamme ej må ställa försåt | kekimätä kelwettoman, kateen
wäjjystämätäk utan afwunds försåt.
IS: 215 varajamatak
warajamatak on 3. infinitiivin heikkoasteinen abessiivi verbistä varaita108. Tämä
yksinäinen abessiivi on poimittu SKVR XV:een Gananderin sanakirjasta (1997
s.v. waromattomasti) hakusanan waromattomasti kohdalta, jossa se siis esiintyy
ilman kontekstia:
| warajamatak id. ac waromatak (ettei ole waromista utan fahra, Run.
warajamatak esiintyy kuitenkin muualla sanakirjassa (Ganander 1997 s.v.
pelkomata; pjeni kynsi) kontekstin kera:
oskrämd | pelkomata pjeni kynnen at kalfwarne ej en gång må skrämas hafwa
at befara något ondt, Run. vid.warajamatak.
pjeni kynsi, -nnen s. små klöf boskap, kalfw (wasikka), pecores | pelkomata
pjenikynnen wasikan warajamatak utan fara för små boskapen.

108

Rapolan (1965: 288) mukaan varaita on *Aiδa-verbi.
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Gananderin mukaan siis säkeet pelkomata pjenikynnen wasikan warajamatak
tarkoittaisivat ‘ettei vasikka pelästyisi mitään pahaa’ tai ‘vasikalla ei ole mitään
pelättävää eli varomista’. Hän antaa sanakirjassaan (1997 s.v. warajan) myös
verbin varaita merkityksessä ‘varoa’:
warajan, warajata v. n. agtar sig, är skygg, cautus, trepidus incedo | ettei warajasik mitänä metässä ej må rädas för något i skogen.
Mythologia Fennicasta poimitussa Gananderin runossa (SKVR XII2 6736) esiintyvät nämä säkeet: Neity Maria Emonen! Maasta asti aita pannuk, Vilun ilman
viskomatak, Kovan ilman koskematak, Käyvvä karjan kaunihistak, Tänä kiesuxen
kesänä, Jumalan suvena suurra, Pelkomata pieni kynnen, Vasikan varajamatak!
Tälle irtosäkeelle näyttäisi siis löytyvän konteksti.
3.1.8 k-loppuiset taipumattomat
3.1.8.1 Adverbit
68.

!! Ej sillä satoja saada !! kuins et [saattane satoja], tuhansia tuone
tännek

tännek on loppu-k:llinen adverbi. Säkeet on sijoitettu eeppiseen Väinämöisen
vene ja kannel -runoon. Ganander (1997 s.v. sata; tuhat) selittää säkeitä sanakirjassaan seuraavasti:
| ej sillä satoja saada ej får man mycket därmed |
| kuins et tuhansia tuone tännek tusende tals |
Runossa puhutaan ensin veneestä ja kehotetaan sitä asettumaan aloilleen, minkä
jälkeen tulevat nämä tarkasteltavana olevat säkeet. Lopuksi runossa vielä tuodaan
esille, kuinka soittamisessa ja/tai soudussa tarvitaan kokemusta ja viisautta (ks.
runon 68 analyysi luvussa 3.1.5). Säkeet !! Ej sillä satoja saada !! kuins et
[saattane satoja], tuhansia tuone tännek saattaisivat tässä kertoa soittamisen tai
soudun heikosta tuloksesta. Kontekstista ja sanakirjasitaatista käy ilmi, että tässä
ei voi olla kysymysmuoto tännekö.
Potentiaalin kieltomuoto ei tässä ole k-loppuinen, vaikka samassa säkeessä sitä seuraava adverbi onkin. Edeltävien säkeiden loppu-k:ttomuus on helpommin
ymmärrettävissä, sillä huutomerkkien ympäröimä säe on todennäköisesti toisesta
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toisinnosta, ja saattane taas on täydennetty kokonaan toisen kerääjän runosta.
Näiden säkeiden alkuperä ei selviä Hormian (1961) väitöskirjasta, joten vertailua
lähdeteksteihin ei voi tehdä.
97.

Kunnek lyömme lyykyämme, sysäjämme syykyämme?

117.

Kunnek lyömme lyykyämme, sysäjämme syykyämme?

293.

Kunnek kipuja kijstän, kunnek tungen turmioita?
(Kipuvuoren kukkulalle:) - - sinnek kipuja kiistän

367.

Kunnek kipuja kijstän, kunnek tungen turmioita? Tuonne ma (kipuja
kiistän, tuonne) tungen turmioita: [keskelle] kipumäkeä, kipuvuoren
kukkulall(e).

sinnek on odotuksenmukainen loppu-k:llinen adverbi. kunnek-tapauksissa ei voi
olla varma, onko niiden -k aito loppu-k, vai onko kyse k-alkuisesta suffiksiaineksesta (vrt. virsiaineistot luvussa 2.9), esim. muodossa kunnekka. Todennäköisyyksien selvittämiseksi etsin SKVR-korpuksesta kunne-, kunnek- ja kunnekkatapaukset. kunnek lyömme lyykyämme-tyyppisissä säkeissä esiintyy kunnek vain
kerran, ja sekin on Porthanin rinnakkaistekstissä Gananderin toisinnolle: Kunnek’
lyömme lyykyämme, Sysäjämme syykyämme (SKVR VI1 505). kunnek on siinä
varustettu heittomerkillä, mikä vihjaa, että kyseessä olisi k-alkuinen suffiksi eikä
loppu-k. Muuntyyppisissä säkeissä kyllä esiintyy kunnek usein, esim. kunnek
kipua kistän kunneck tungen turmioita -tyyppisissä säkeissä (SKVR VI1 3213 3214). Mänä tuone, kunnek käsken -tyyppisiä säkeitä, joissa kaikissa esiintyy
kunnek, on muissa kansanrunoissa runsaasti (ks. esim. SKVR VI1 3248, 3283,
3496; VI2 4056, 5885; XII2 5600). Samassa runossa saattaa olla säe Aja tuonne,
kunnek käsken mutta myös Mäne sinne, kunne käsken (SKVR VI2 4086; ks. myös
SKVR VI2 4474, 4505). Lisäksi kunne(k)ka esiintyy vain muutamissa runoissa
SKVR-korpuksessa: Kunnekka panen pahasi? Tuonne tungen turmiosi; Kunnekka
kipuja kiskon, minne vaivoja vajutan ja ”Kunneka sinä, poigani?” (SKVR II
193a; VII4 2110; IX4 864). Runomitan vaatimukset tavuluvusta saattavat karsia
runoista muotoja kunnekka.
nne-johtimellisia adverbeja pidetään nykykielessäkin loppukahdenteisina, ja
Hakulinen (2000: 229 - 230) palauttaa niiden loppu-e:n muotoon -ek, jonka k:n
hän toteaa olevan latiivin merkki. Näin ollen on todennäköistä – joskaan ei vuo189

renvarmaa – että Gananderin säkeessä Kunnek lyömme lyykyämme on loppuk:llinen adverbi kunnek. Vertailun vuoksi vielä todettakoon, että muoto kunne109
esiintyy SKVR-korpuksessa 967:ssa runossa. Käsittelen aineistoni kunnektapaukset loppu-k:llisina adverbeina.
Ganander (1997 s.v. lyyky) selittää säkeitä Kunnek lyömme lyykyämme,
sysäjämme syykyämme? sanakirjassaan:
lyyky, -kyn s. tjäll, tugurium [v. mökyri, mökki, komuri, koija], item lyyky tact,
sång, ton, et runckande inbördes. [lyydystelen]
Haavio (1967: 304) vahvistaa Gananderin olevan oikeassa: lyyky kuvaa laulajajien kumartavaa asentoa, johon nämä toisiaan peukaloista kiinni pitäen painautuvat
tai vetävät toisiaan. Runossa 97 säkeet on yhdistetty Alkusanoihin ja runossa 117
Valituslauluun, jossa laulaja pohdiskelee, mitä hänen poloisen pitäisi tehdä: rakentaako tupa tuleen vai sauna salvata veteen. Laulaja kuitenkin toteaa, että tuli
polttaa ja vesi vie mennessään – mikä siis tuumaksi: viisainta ryhtyä laulamaan.
Gananderin sanakirjassa nämä säkeet esiintyvät vain kerran.
Runoissa 293 ja 367 säkeillä Kunnek kipuja kijstän, kunnek tungen turmioita?
pyritään helpottamaan kipua. Runon 293 säkeet kuuluvat kipusanoihin, joita voitiin käyttää yleisesti kivun lievittämisessä. Runossa 367 säkeet esiintyvät Lapsivaimon sanoissa, ja niillä pyritään lievittämään synnyttäjän tuskia. Vanhoissa
kansanrunoissa esiintyy yleisesti ajatus kipujen karkottamisesta kipuvuoren tai
kipumäen reikiin (ks. esim. Siikala 1999: 164, 171 - 172).
211.

Lähde tuonne, kunnak käsken: tuonne tekiäs tähteelle, paniasi
parmahalle, helmoille synnyttäjäsi

296.

!! Lähde tuonne, kunnak käsken !! suurillen sotikedoillen: mjesten tappotanterille, sjell on luuta liutunutta, pohkiota suonitoinda

313.

Mene tuonne, kunnak käsken: satalauvan lappiohon, !! sahalauvan
lappiaan !! [tuhat]malkajen malo[hon] !

109

Tosin kaikki nämä eivät välttämättä ole adverbejä kunne, vaan tähän joukkoon saattaisi kuulua
kunne esim. merkityksessä ‘kunnes’.
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314.

Mene tuonne, kunnak käsken: satalauvan lappiohon, [tuhatlauvan
tutkameen] !! katonaisen karsinahan !!

253.

Mehiläinen ilman lintu, lennä tuonne, kunnak käsken: - -

Forsman Svensson (1989: 98) esittelee vanhan kirjasuomen (n)na, (n)nijohtimelliset partikkelit ja antaa esimerkkeinä muun maussa Agricolan muodot
ionna, ionni ‘niin kaun kuin, kunnes’ ja cunna ‘minne, kun’. Muoto-opin
arkistossa (MA) ei esiinny muotoa kunna(k).110 Suomen murteiden sanaarkistossa (SMSA) ainoat esiintymät ovat muodosta kunnah ja merkityksessä
‘minne’ tai ‘kuhunkin suuntaan’.111 Kainossakin se esiintyy vain kerran muodossa
kunna, nimittäin Gananderin arvoituskirjassa: Teiri kuuri säärellinen, näwerikkö
reidellinen, kunna kuuri wijrittää, sinne näwerikki elää? (Gan1783-26).
Gananderilla (1997 s.v. kerkeän; kunni) esiintyy myös kunnik ‘kun, kunnes’ kaksi
kertaa sanakirjassa.112 Gananderilla näyttäisi kysymyksissä esiintyvän kunnek,
mutta mene sinne, minne käsken -typpisissä komennoissa kunnak. Muissa kansanrunoissa esiintyy adverbi kunna ‘minne’, mutta ei loppu-k:llisena (esim. SKVR I4
211; VI1 3340). Vepsässä esiintyy kuna ‘minne’, joka on alkuaan nnak-loppuinen
(Turunen 1965: 58). Ganander näyttäisi siis merkinneen muistiin sellaisen muodon, josta muualla ei juuri ole jälkiä, mutta joka on kuitenkin aito loppu-k:llinen
muoto.
Runon 253 säkeissä Mehiläinen ilman lintu, lennä tuonne, kunnak käsken kehotetaan mehiläistä hakemaan palohaavaan lääkettä. Muissa Gananderin kunnakmuodon sisältävissä säkeissä karkotetaan pahaa, runossa 211 yleisluontoisesti,
runossa 296 koita113 ja runoissa 313 sekä 314 riittä.114 Runossa 211 tulee esille
jälleen synty: kun tuntee taudin tai yleensä pahan alkuperän, ”vanhemmat”, pystyy sitä hallitsemaan. Tauti parannettiin loitsimalla sen aiheuttaja kauas ”vanhempiensa” luokse, sinne, missä se oli syntynytkin. (Siikala 1999: 79 - 81.) Runoissa
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Olen saanut tiedon Mari Siiroiselta sähköpostitse 30.10.2007.
Olen saanut tiedot Hanna Lappalaiselta sähköpostitse 9.11.2007.
112
Muodosta kunnik ks. Matti Pääkkönen 1978: 229 - 230.
113
Koi tarkoitti jäsenien kolotustautia, syöpää tai reumatismia, mutta myös jonkinlaista matoa, joka
meni ihmiseen ja aiheutti erilaisia vaivoja, muun muassa polttelua. Koin uskottiin voivan myös ampua
ihmistä jalan alle ja kasvattaa siihen känsän. (Ks. Vuorela 1979: 180; Hako 2000: 101 - 103.)
114
Ganander (ks. 1997 s.v. riisi, hiwuttaja) selittää riiden olevan hivutustauti. Riidellä oli esivanhempiemme aikaan huomattavasti laajempi merkitys kuin nykyisellä riisitaudilla. Riisi saattoi esiintyä
paitsi lapsilla myös aikuisilla erilaisina kolotuksina ja kalvamisoireina muun muassa päässä, korvassa,
hampaissa, selässä, sydämessä, vatsassa ja silmässä. Riisi käsitettiin oireidensa vuoksi jonkinlaiseksi
jäytäväksi madoksi, ja sitä on nimitetty paikoin myös syöjäksi tai syöväksi. (Manninen 1933: 141 147; ks. myös Hako 2000: 137 - 140).
111
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296, 313 ja 314 ehdotetaan koille ja riidelle vaihtoehtoista kaluamiskohdetta, jotta
ne jättäisivät vaivaamansa ihmisen rauhaan.
208.

tuolta kuuli kurnutuxen tahik sikahin sihinän

Gananderin sanakirjan (1997 s.v. kurnutus) mukaan kurnutuxen ei viittaa sammakoiden ääntelyyn, vaan sikojen röhkimiseen, ja sika-aihetta käsittelee runokin
(Juomari ja siat), josta nämä säkeet ovat. Tällöin tahik merkitsee ‘eli, siis, toisin
sanoen’. Hakulisen (1999: 57) mukaan onkin keinotekoista erilaistaa sanoja eli ja
tai. SKVR:n sähköisestä korpuksesta löytyy adverbista ‘tai’ variaatiot tahik, tahi,
tahikka ja tahika (SKVR I4 1856; II 286, 617, 851a; VII3 715; VII4 2981). Samanlaisia säkeitä ei esiinny juuri muissa kansanrunoissa; kyseessä onkin suhteellisen
uusi sepite, niin sanottu rahvaanruno (ks. SKVR XV: 93).
310.

Ota(k) kaito keihähänsi, (tahik voipa väkehensi, sivalla siansi harja)

Tässä runossa tahik esiintyy disjunktiivisessa merkityksessä ‘tai’. Säkeet kuuluvat
loitsuun, jossa pistosnuolta115 pyritään poistamaan ihmisen ruumiista kuvaamalla
ensin pistosnuolten synty eli alkuperä ja kehottamalla sitten nuolta vetäytymään,
ennen kuin tietäjä kääntyy pistoksen emon puoleen. Tässä on samantyyppinen
pahan ”vanhemmilla” uhkailu kuin runossa 267 (ks. myös Siikala 1999: 79 - 81,
291 - 292).
129.

Minä tungexen tupahan, [ajame] katoxen alak ...

Gananderin sanakirjan (1997 s.v. katos) mukaan säe katoxen alak tarkoittaa samaa kuin katoxen alle (1997 s.v. katos). Toisessa kohdassa (Ganander 1997 s.v.
all l. alle) on annettu hakusanana prepositio all eli alle, josta on annettu Pohjanmaan ja Savon murteeksi ilmoitetut muodot allek ja alak. ala ‘alle, alla, jnk alaisuuteen’ esiintyy muussakin vanhassa kirjakielessä (ks. Forsman Svensson 1989:
99). Nykykielessä loppukahdenteista prepositiota ala ‘alle’ käytetään vielä murteissa (SMS 1985 s.v. ala). Virossa ala merkitsee ‘alle’. alak lieneekin ikivanha
latiivi, joka esiintyy myös runossa SKVR VI1 3213: wierächti tuli kipuna, alak
witan ilmarisen. Samantyyppinen säe kuin Gananderilla on myös runossa SKVR
VII2 1031 (Itse tunkime tupahan, Ajoime katoksen alle), mikä sekin tukee muodon
alak tulkintaa prepositioksi ‘alle’.

115

Noitien, kateiden ja paholaisten uskottiin ampuvan näkymättömiä pistosnuolia, jotka aiheuttivat
uhrissa äkillistä kovaa kipua ja erilaisia tauteja (Honko 1960: 54, 60; Forsius 1991: 1835).
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212.

[Jo minua nojjat noitu, koki kolme lappalaista] yhtenä kesässä yönä
alastik [alakivellä], ilman vyötä vaatteitak

Stik-adverbi alastik esiintyy tässä Tietäjän sanoissa. Alastomuus liittyy tässä
tietäjän kuvitteelliseen asepukuun (ks. Haavio 1967: 331 - 333, 336 ja runon 212
analyysi abessiiveissa).
222.

Kavek ennen jaxo jaxon, kavek ennek päästön päästi

Ganander (1997 s.v. jaxan) selittää säettä kavek ennek päästön päästi sanakirjassaan seuraavasti:
| kawek ennen jaxo jaxon, kawek ennek päästön päästi förmådde med
föresatte saken |
Hormia on antanut säkeelle kawek ennek päästön päästi lähdesäkeeksi Gabriel
Maxeniuksen väitöskirjan säkeen Cawec ennein päästön päästi. Voisi kuvitella,
että kin-liitteelliseltä näyttävä muoto ennein olisi voinut motivoida Gananderin
kirjaamaan sanakirjaansa muodon ennek esimerkiksi aineistoni muotojen pahaik
ja paaestaik antaman mallin mukaan. Hänhän näyttää muuttaneen myös Maxeniuksen ortografiaa (esim. Cawec > kawek). Koska lähteenä on painettu teksti (ks.
Hormia 1961: 86, 88, 519), eikä esimerkiksi epäselvä käsikirjoitus, näyttäisi
Ganander tehneen muutokset tietoisesti. Kuitenkin, jos Ganander olisi hahmottanut lähdesäkeensä tapauksen ennein kin-liitteelliseksi, luulisi hänen silloin merkinneen sanakirjaansa enneik. Muoto ennein merkinnee joka tapauksessa Maxeniuksen säkeessäkin ‘ennen’, mitä tukevat myös muiden kansanrunojen enneintapaukset: Ämmä luki ennein tyttäriis, kun niit pal oli: Kaks meni karjaan…
(SKVR XIV 1688), Em mä sul ennein kiuluu anna, Ennein kus mul rihman tuat
(SKVR XIV 1527) ja Ennei luovun tytöstäni, Ennenkuin parahasta ruunastain
(SKVR I2 1089). Myös VKS:n (s.v. enne, ennein) ja SMS:n (s.v. ennein, ennen)
mukaan muoto ennein merkitsee ‘ennen’, ja SMS (s.v. ennen) antaa myös kinliitteellisen esimerkin enneinkin.
SMS:n (s.v. ennen) mukaan muoto ennex voi olla nykymurteissa loppukahdenteinen, ja esimerkiksi Iitistä on tavattu muoto enneh. Näin ollen loppu-k:llinen
ennek ei ehkä olisikaan ihan mahdoton muoto, mutta kysymyksessä lienee kuitenkin loppu-n:n ja -k:n sekaantuminen. Muissa kansanrunoissa esiintyy kyllä
muoto ennek useinkin (ks. esim. SKVR IV2 1721, V1 233, V1 479 ja ), mutta niissä näyttäisi olevan pikemminkin kyseessä sanat ennenkä, ennenkö kuin ennen,
esim. säkeessä Enne väkkii mie vähennän, Ennek veäes sie väsytät (SKVR V2
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1732). Tähän viittaa myös heittomerkin kirjaaminen esim. säkeissä Ennek’ sie
suvelle suuta, Ennek’ suuta sulhollesi? (SKVR V1 479). Selitän näitä säkeitä lisää
luvussa 3.1.9 runojen 215 ja 222 analyysin kohdalla.
246.

[Käänny pois,] pakene muunnak ihosta imento raukan

Adverbi muunnak ‘muualle’ näyttäisi olevan erittäin harvinainen. Ilmeisesti se
kuuluu samaan nnA-loppuisten adverbien ryhmään kuin kunna(k), vaikka muodosta muunna(k) ei esimerkkejä Forsman Svenssonilla (ks. 1989: 98) olekaan.
muunna esiintyy SKVR-korpuksessa erilaisessa yhteydessä kuin Gananderin
runossa ja vain konsonanttivartaloisena essiivinä merkityksessä ‘muina, muuna’
Muunna (miessä) muukalaissa -tyyppisissä säkeissä (esim. SKVR IV1 584; V3
733; V3 734). Muotoa muunnak ei löydy SKVR-korpuksesta missään merkityksessä. Muissa kansanrunoissa SKVR XV:ssä esiintyy muunne ‘muualle’, kuten
säkeistä Käänny pois, pala(a)te muunne (SKVR VII3 540, VII3 551, 557 - 558;
XII1 4442) ja Käänny pois, peräy muunne (SKVR VII3 554), mutta ei kertaakaan
k-loppuisena. Myöskään Kainossa ei ole esimerkkejä adverbista muunna merkityksessä ‘muualle’, eikä Muoto-opin arkistossakaan (MA) esiinny muotoa
muunna(k).116
IS: 131 otas talja taitavastik
Stik-adverbi taitavastik esiintyy tässä irtosäkeessä, jota Ganander (s.v. talja) selittää sanakirjassaan seuraavasti:
talja, -jan s. reenhuud, pellis rangiferi | tyttö tuopi tynyn taljan v. tyyny & tyny
| otas talja taitawastik drag af, flå warliga huden |
Tätä säettä ei löydy muista kansanrunoista. Ganander yhdistää taljan nimenomaan
porontaljaan, mutta se voisi liittyä myös jonkin muun eläimen, esimerkiksi karhun, nylkemiseen. Muissa kansanrunoissa esiintyy säkeet tapoin härän taitavasti
(viitannee poronhärkään) ja karhut kierrän taitavasti (SKVR VI2 7406a; X1 174),
jotka liittyvät metsästysteemaan. Johonkin tämäntyyppiseen yhteyteen on tämä
Gananderin irtosäekin voinut kuulua.
IS: 151 rahin rautaisen nänijk, tuolin kultaisen kukullen
nänijk esiintyy tässä merkityksessä ‘nenälle’, mutta morfologisesti se on kummallinen. Gananderin runoissa 128, 248 ja 250 SKVR XV:ssä on säe rahin rautasen
116

MA:n tiedot olen saanut Mari Siiroiselta sähköpostitse 31.10.2007.
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nenällä, jonka lähteeksi Hormia olettaa Berghin kokoelmaan Tulen synty -runon.
Hormia toteaa, että Gananderilla on täytynyt olla tästä runosta kaksi toisistaan
suuresti poikkeavaa muistiinpanoa. (Hormia 1961: 147 - 148, 432.) Se vaikuttaa
ilmeiseltä, sillä tuskin Ganander olisi kirjoittanut muotoa nänijk noin lähdetekstistään poikkeavasti. nänijk lieneekin peräisin toisesta toisinnosta kuin säe rahin
rautasen nenällä.117 rahin rautasen nenällä/nenälle -tyyppinen säe esiintyy useissa kansanrunoissa (ks. esim. SKVR I4 254, 1231; III1 541; VI1 1427, 3210; VII3
82; IX4 268; XII2 6122). Rautainen rahi ei ole tavallinen tuoli vaan patsasmainen
istuin, joka oli tyypillinen tuleniskentäpaikka. Tuleniskijä istui rahin päässä.
(Haavio 1967: 375.)
Vuonnisen ja Uhtuan runoissa on säkeet Nousi purjeh puun nenih (SKVR I1
79) ja Nuoret nuolieh nenih (SKVR I2 1128). Gananderin nänijk saattaisi perustua
johonkin tällaiseen vienalaiseen monikon illatiiviin, jonka Ganander olisi kirjoittanut väärin. Tätä tukee se, että -h:n ja -k:n esiintyminen ja merkintä ovat muutenkin sekoittuneet toisiinsa. Ganander on myös voinut kopioida muodon virheellisestä tai esimerkiksi käsialan vuoksi epäselvästä muistiinpanosta, joka on saattanut kulkeutua monenkin kirjurin käsien kautta.
IS: 195 tuonnek nuotta potketahan
Adverbi tuonnek esiintyy tässä irtosäkeessä, jota Ganander (1997 s.v. potken)
selittää sanakirjassaan seuraavasti:
potken, -kea v. a. Saw. kastar ut nätet, rete in mare demitto, potketaan, -ttijn, ttaa v. p. | tuonnek nuotta potketahan dijt utkastas noten.
Säe kuulunee Tulen synty -loitsuun, jossa kalastetaan tulikalaa (ks. SKVR XV
248, säkeestä 60 lähtien eteenpäin). Yleensä tulikalan kalastamisesta kerrotaan
säkeillä Nurin nuotta potkittihin, väärin veettiin apaja (ks. XV 248, 250), mutta
joillakin alueilla säe on lähempänä tätä Gananderin irtosäettä, esimerkiksi: Kunne
nuotta potketaha? (SKVR VII3 628), Nuotta tuonne potkittiin (SKVR VII3 686),
Minne nuotta potkettihin (SKVR VII3 700) ja Tuonne nuotta potkettiin (SKVR
IX4 1019). Tämän irtosäkeen voisi siis sijoittaa SKVR XV:n runoon 248 säkeen
75 jälkeen. (Sähköpostikeskustelu Timosen kanssa 17.1.2008.)
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3.1.8.2 Prolatiivit
Kaikki aineistoni prolatiivit ovat Suoniemi-Taipaleen jaotuksen mukaan partikkelikantaisia prolatiiveja, jotka ovat yleissuomalaisia ja vanhoja. Ne kuuluvat myös
useimmin käytettyihin prolatiiveihin. Niiden rinnalla saatetaan käyttää samamerkityksisiä partikkelikantoja ilman prolatiivin päätettä (ali - alitse, läpi - läpitse,
lävitse). (Suoniemi-Taipale 1994: 20.)
62.

Kokkolintu, [korpilintu] lensi taivosten alattek

Prolatiivissa alattek vartaloon ala- on liittynyt prolatiivisuffiksi -tse loppuk:llisena muodossa -ttek. Tämä tt:llinen prolatiivisuffiksi on murteissa kaikkein
laajalevikkisin (Suomieni-Taipale 1994: 54 - 55). Ganander on merkinnyt sanakirjassaan muodon alattek adverbiksi ja antanut siitä vaihtoehtoiset muodot alatzen,
alaitzen. Gananderin ruotsinkielinen käännös on flög högt up under skyarne, eli
‘lensi korkealla taivasten alitse’. (Ganander 1997 s.v. alatzen l. alaitzen l. alattek.)
Suoniemi-Taipale (1994: 21) antaa prolatiivista alatse muun muassa seuraavat
murre-esimerkit: alatte, alatten, alatet ja alatik.
Suoniemi-Taipale on selvittänyt myös vanhan kirjasuomen prolatiiveja ja havainnut, että kieliopeissa esiintyvät Johann Strahlmannilla alaitse ja P. Vhaelilla
alatse, sanakirjoissa (Daniel Juslenius ja Ganander) alatse(n) ja alaitsen ja muussa kirjallisuudessa (Mikael Agricola, Paavali Juusten, Herra Martti) alaitse. Nämä
muodot eivät kuulu vanhan kirjasuomen yleisimmin käytettyihin prolatiiveihin.
(Suoniemi-Taipale 1994: 21 - 22, 65 - 70.)
IS: 119 naisten helmain alatek
Gananderin sanakirjassa (1997) muoto alatek esiintyy kolme kertaa: hakusanan
ala l. alle l. alla kohdalla, jossa se esiintyy runollisena ja/tai savonmurteisena
varianttina, ja sitten kahdesti esimerkkisäkeenä naisten helmain alatek hakusanojen helma ja nainen kohdalla. Näissä kohdissa alatek on käännetty sanalla under,
joka voi tarkoittaa ‘alla, alle, alitse ali’, eli niistä ei käy ilmi, tarkoitetaanko muodolla alatek prolatiivia vai adverbia. Tätä irtosäettä ei ole kyetty yhdistämään
mihinkään runoon, joten tulkintaa kontekstissakaan ei voi tehdä. Todennäköisesti
kyseessä on kuitenkin prolatiivi. Inga Suoniemi-Taipalekin pitää Gananderin
alatek-muotoa prolatiivina ja huomauttaa, että Ganander tulkitsee sanakirjassaan
saman prolatiivin murrevariantteja joskus eri sanoiksi, kuten esimerkiksi muodot
alatek ja alatsek (Suoniemi-Taipale 1994: 67). Muissa kansanrunoissakin esiintyy
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muoto alatek (ks. esim. SKVR VI2 5034: muihen ansoin alatek ja VII5 206: Yltä
kuun, alatek päivän).
253.

Mehiläinen ilman lintu, lennä tuonne, kunnak käsken: yli kuun, alati
päivän, taivon tähtein ta-ati, otavaisten olkapäitek!

Prolatiivi olkapäitek koostuu nominin olkapää monikkovartalosta olkapäi- ja
loppu-k:llisesta prolatiivisuffiksista -tek. Tämä Voiteen sanoihin kuuluva säe on
koottu seuraavista Gananderin (1997 s.v. otawainen, olka päitek) sanakirjan kohdista:
otawainen, -sen s. dim. Run. idem ac otawa karlwagn, ursa major | otawaisen
olkapäälle in humeros ursae majs i. e. in coelum supremum attolli |
otawaisten olka päällä (aliis) på axeln af sjustjernorne |
olka päitek adv. jämst med axlarne, Run. | annais onnen olkapäille gåfwe
lyckan.
Läheinen vastine tämän säkeen muodolle olkapäitek löytyy esimerkiksi runoista
SKVR XII1 4586, 4586; XII2 5375 ja 5388, joissa esiintyy prolatiivi olkapäite.
Mythologia Fennicassa (Ganander 1984: 57) puolestaan säe on asussa otavaisten
olka päitten. Kuitenkin prolatiivimuoto sopii paremmin säkeen ajatukseen: mehiläinen lentää Otavaisten118 olkapäitä pitkin. Ganander selittääkin muodon olka
päitek adverbiksi, jonka merkitys on ‘pitkin olkapäitä’. Hän näyttää siis tulkinneen muodon prolatiiviksi.
336.

sivalla sinen silta, jota myöten juoni juoxi metän tihkiän lävitek

Prolatiivi lävitek koostuu adverbin läpi heikkoasteisesta vartalosta lävi- ja loppuk:llisesta prolatiivisuffiksista -tek. Suoniemi-Taipale (1994: 21) antaa prolatiivista
lävitse muun muassa seuraavat murre-esimerkit: lävitte, lävitet ja läviten. Ganander (1997 s.v. juoni) selittää säkeitä sanakirjassaan:
| jota myöden juoni juoxi metän tihkiän läwitek giller garnet utsträkt genom
den täta skogen |
Sanaa juoni Ganander (1997 s.v. juoni) selittää perusteellisesti:

118

Otavaisella tarkoitetaan Otava-tähdistöä (Ganander (ks. 1997 s.v. otawainen) antaa ruotsinnoksen
sjustjernorne).
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juoni utlagde flere strömmings sköten, lax-nät, v. silahka | yhdesä juonesa i
en strecka, i en linie -- giller strängen i. e. langa jota myöden juoni juoxi |
pane juonet juoxemahan poikki Pohjolan joesta lägg ut dina nät streckor,
giller garn | jota myöden juoni juoxi metän tihkiän läwitek giller garnet
utsträkt genom den täta skogen | | ota juoni juostaxensi, polku poimitellaxensi
löp denna linie | # juoni rad, streck, rand, strimma, linea, directio, vibex, vid.
juonne | yhtä juonta juosta löpa i en linie |
Ganander näyttää yhdistävän sanan juoni merkityksen muun muassa ansaan,
verkkoon, linjaan ja jonoon. Runossa 336 kuvaillaan ketunmetsästystä. Säkeet
jota myöten juoni juoxi metän tihkiän lävitek kuvannevat ansalinjaa, joka on viritetty metsään.
Haavio kritisoi Gananderin käännöstä lägg ut dina nät streckor, giller garn
säkeelle pane juonet juoksemahan ja yhdistää sanan juoni esim. karjalan kielen
juoni-sanan merkitykseen ‘porojono’. Sanasta juoni on saanut nimensä peurojen
suvun emuu Juonetar eli Juonitar, jonka tehtävänä on johdattaa peurat ansaan.
(Haavio 1967: 53.) Myös NS (s.v. juoni) antaa substantiiville merkityksen ‘jono’.
3.1.9 k-loppuiset nominit
211.

[Tuoltapa] anon apua, näihin töihin työlähijn: itek ilmoinen Jumala,ite
vanha Väinämöinen, itte seppä Ilmarinen, Neityt Maaria emoinen(täsä
myöskin tarvitahan,) !! minä nuota tarvihteisin !! (tämä) jaxo
jaxamahan, (tämä) päästö päästämähän.

itek on yksikön nominatiivi ‘itse’. Säkeet kuuluvat Tietäjän sanoihin, joissa tietäjä
kutsuu avukseen suurempia voimia.
215.

Kavek ennen jaxo jaxon, kavek ennek päästön päästi
[– mixet sä minua päästä?]

222.

Kavek ennen jaxo jaxon, kavek ennen päästön päästi
(– mixet sä minua päästä?)

kavek on yksikön nominatiivi. Ganander (1997 s.v. jaxan) selittää säkeitä seuraavasti:
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| kawek ennen jaxo jaxon, kawek ennek päästön päästi förmådde med
föresatte saken |
Säkeet viittaavat myyttiin kuun vapauttamisesta. Gananderin mukaan Kave oli
kuun päästäjä. Haavio selittää tämän kuunpäästäjähahmon viittaavan Neitsyt
Mariaan, jota rukoiltiin muun muassa seuraavin säkein: ettäs ennen päivän päästit
-- ja mixet minua päästä. (Haavio 1967: 225.) Runon 215 säkeet kuuluvat Tietäjän sanoihin ja runon 222 säkeet Kiroista päästöön. Säkeillä siis rukoiltiin Kavetta
(tai Neitsyt Mariaa) vapauttamaan kirouksesta. Capeet mainitaan Agricolan jumalainluettelossa (ks. Psalttari; Harva 1948: 4, 164) kuunsyöjinä.
Ganander analysoi Kavetta Mythologia Fennicassaan perusteellisesti. Hänen
mukaansa Kavetta (monikkomuoto Kapeet) pidettiin myös hyvää tekevänä henkenä (vertaa runon 349 analyysia luvussa 3.1.1.1), jota pyydettiin avuksi tauteja
parantamaan, kuussa asuvana mahtavana ruhtinaana, sileäkarvaisina eläiminä
sekä ihmisinä ja kalastajina. Ganander kritisoi Agricolaa (ks. Psalttari), Jusleniusta (ks. 1968 s.v. Capet) ja useita heidän kannattajiaan, joilta Kapeet saavat ”syyn
niskoilleen kuun syömisestä suuhunsa; mutta he päinvastoin auttoivat ja pelastivat
kuun Kuumeelta, sillä runo sanoo: Kawet päästi päivän paistamaan, Päästi kuun
kuumottamahan”. (Ganander 1984: 35; MF: 53 - 54, 144 - 145; ks. myös Harva
1948: 164 - 167.)
Selvennän lyhyesti tässä kave-ilmiötä, koska on oleellista saada selville, pitikö Ganander eri kave-hahmoja erillään toisistaan juuri niiden nimien loppukonsonantin avulla. Selvitän, näkyykö tällaista symmetriaa Gananderin merkintätavoissa vai ovatko muodot sekoittuneet. Gananderin Mythologia Fennicassa (MF:
53 - 54) on selkeä jako:
1.
2.

Kawe (ilman loppukonsonanttia), on Väinämöisen isä, mahtava Herra Pohjolassa.
Kaweh, Kawoh ja Kawet on mahtava henki.

Gananderin sanakirjassa (1997 s.v. Kapeet; Kawe; Kawet) näiden ilmiöiden käsittely on symmetriassa MF:n kanssa (olen poikkeuksellisesti lihavoinut Kapeet-,
Kawe- ja Kawet-muodot sanakirjasitaatissa, että ne löytyisivät paremmin):
kapeet, -peitten l. -petten pl. s., kapehet l. kapeet Runice & Ostrobotnia,
idem ac tyttäret, lambaat, mettän eläimet flickor, nympher, får, slät hultte,
släthårige diur, såsom haror, räfwar, puellulae, agni, lepores, valpes & cetera
animalia silvestria densis pilis & nitidissimis | söit siat sikiöinensä karihtat
kapeinensa åt up lamben med tackorne | kapehet on pahanteosa säges om får,
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som gjöra illa, kapeet Bothnice idem ac lambaat; in singulari ▪ kawet, -pehen
l. kawek, -pehen s. fins i gamla runor, menniskja; lenhuldt, släthårigt diur,
homo, animal pilis nitidissimus | weäs wijnana wihasi, maitona oma makusi
Luojan luontokappaleesta, karwasta iso kapeen ifrån menniskjans hull, så
läses öfwer ormstyng af widskepliga | - - | kapeet kalalle läxi | kapeen kala
wesistä | maan-kapeet jordrån, skogsdjur, vid. maa |
Kawe, -ween l. Kapeen [vide kapeet] n. pr. s. en nordens afgud, deaster,
kafwe Werml. V. G., primus, fortissimus, A.S. kaf, celer, subtilis, strenuus |
Kawe ukko pohjan herra, ikäinen iku Turilas, isä wanha Wäinämöisen Run. |
kaweh idem, kaweet vid. wijsikko.
kawet, -pehen s. idem ac lammas Bothn. & Run. vid. kapeet [cfr. kapeet], it.
kawet, -peen menniskja, mennskobarn, kawoh idem, vid. kapeet, it. idem
qvod pikkunen ja laiha | ettet himohtis karwoa emon kapehen hona | at kawet,
kapeen är menn<i>ska, är tydligt af följande: kuin purit kapeen karwan, kuin
purit ihon imeisen i den sednare strophe förklaras den förre | emokawet, kapehen s. en qwinna, hona, foemina |
Ganander siis antaa hakusanana loppukonsonantittoman Kawe ‘Väinämöisen isä’,
mutta selityksessä antaa myös variantin Kaweh. Muuten hän näyttäisi pitävän
muodot erillään loppukonsonantinkin avulla: Väinämöisen isä Kawe on ilman
loppukonsonanttia, mutta haltia on kawet tai kawek.
Gananderin selostuksen perusteella oli siis kaksi eri hahmoa:
1.
2.

Kawe, jonka Ganander selittää olevan Väinämöisen isä, mahtava herra Pohjolassa.
Kaweh, Kawoh eli Kawet, jota Gananderin mukaan pidettiin ainakin hyvää
tekevänä henkenä jota pyydettiin avuksi tauteja parantamaan, kuussa asuvana
mahtavana ruhtinaana, sileäkarvaisina eläiminä sekä ihmisinä ja kalastajina.

Mielestäni Gananderin Kawe-ilmiön käsittelyssä näkyy selkeästi se, kuinka Ganander piti runojen antamaa maailmankuvaa – valistushenkisyydestään huolimatta (ks. luku 1.4) – sangen todistusvoimaisena: hän antaa tulkitsemiensa runosäkeiden perusteella sanalle Kave useita merkityksiä, jotka kaikki eivät tunnu
yhtä uskottavilta. Erityisesti merkitys ‘kalastaja’ säkeen Kapeet kalalle läxi todisteella (ks. MF: 54; SKVR XV 248) tuntuu hataralta: luultavasti runossa puhutaan
kapeiden (esim. merkityksessä ‘henget’) kalalle lähdöstä pikemminkin kuin nimitetään kalastajia kapeiksi. Toki Ganander viljelee ahkerasti ilmauksia ”kerrotaan
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että” – kuten Pentikäinenkin (1995: 140) huomauttaa –, ”pidetään” ja ”käsitetään”, mutta ne eivät sulje pois sitä, että Ganander muodosti kuvansa siitä, mitä
minäkin pidettiin, kansanrunoista tekemiensä tulkintojen perusteella. Hän ei siis
välttämättä uskonut itse, että esim. Kave todella oli kaikkea sitä, mitä hän Mythologia Fennicassa (MF: 53 - 54) kertoo, mutta hän kuitenkin uskoi tai ainakin antoi
ymmärtää, että runoja sepittäneet ja laulaneet ihmiset uskoivat niin. Toisaalta
Ganander ei mainitse, että kapeet tarkoittaisivat myös pahoja henkiä, maanalaisia
asukkeja, vaikka hänen runojensa 142 ja 349 säkeissä Älä heitä, [Herra Jeesus,
suuhun syöpähän susihin], kitahan kiro-kavetten! ja jotta Hijet hirvioo, moaan
kapoot karkoovat mailta karjan käytäviltä Kave viittaa selvästi pahoihin henkiin.
VKS:n mukaan (s.v. kave) sanalla Kave on viitattu sekä mytologisiin hahmoihin
että luotuihin olentoihin ja Haavion (1967: 221) mukaan myös yleensä metsän
eläimiin. Renvallin (1826 s.v. kawet) selitys maan kapeille on ”genii terrae” ja
Lönnrotin ”jordens genier”, eli selvästi sillä voidaan tarkoittaa ‘maan haltioita’.
253.

itek ilmoinen Jumala, teekkös yöllen tervehexi, päivällen imantehexi,
kahen puolen kaunihixi; teekkös haavan vierildä viattomaxi

itek on yksikön nominatiivi ‘itse’. Säkeet kuuluvat Palaneen sanoihin, joissa pyydetään Jumalaa parantamaan palohaava.
275.

(Iki-Tiitty äjjyn poika), pääpuikko Panulan nejjen, Syöjättären rintasolki,
käin käärek Käärämöisen, Ahtolaisen ajdan vittas, Kyytöläisen kyntöruoska, !! maan alla mateliainen !! !! kiven juuren kjerteliä,
läpi heinän käyteliäk, puhki maan pujottelia !!

käärek ja käyteliäk ovat yksikön nominatiiveja. Säkeet kuuluvat Sisiliskon sanoihin, jossa sisiliskoa kuvaillaan mytologisten hahmojen kautta. Iki-Tiitty äijä on
Gananderin (1997 s.v. tiitty) mukaan sisiliskon (”sikaliskon”) isä. Sisiliskoja sanotaan Gananderin (MF: 84) mukaan Panulan neijen (maanalainen noita) pääpuikoksi sen vuoksi, että ne pitävät paikoillaan noidan huntua. Syöjätär on naaraspuolinen piru, pahan ruumiillistuma, joten sen rintasoljeksi nimitettävää sisiliskoa pidettiin nähtävästi aikamoisena lierona myös. (MF: 107; Haavio 1967:
388) Käärämöinen on Gananderin mukaan (MF: 65) käärmeliskojen herra, hirvittävä käärme, jolla oli aarre hallussaan. Sanakirjassaan Ganander (1997 s.v. käärelijna) ei esittele käärämöistä muuten kuin hakusanan kääre-lijna yhteydessä, jossa
hän antaa esimerkkisäkeen käin käärek Käärämöisen ja selityksen: Run. en ödla,
lacerta, at wingla kring handen. Tässäkään Ganander ei siis selitä Käärämöisen
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merkitystä vaan että sisilisko kääritään (kenen tahansa) käden ympärille. Runossa
275 näyttäisi kuitenkin olevan selvästi kyse siitä, että sisiliskoa kutsutaan Käärämöisen käden kääreeksi (ei välttämättä sananmukaisesti, vaan yleensä Käärämöisen joukkoihin kuuluvaksi). Vaikka sanavalintoihin on epäilemättä vaikuttanut
alkusoinnillisuus, on kuitenkin selvää, että käärek on ‘kääre’.119
käyteliäk näyttäisi rinnastuvan nomineihin kjerteliä ja pujottelia, eli se voisi
olla tekijännimi. Gananderilla ovat myös säkeet läpi heinän hjerteliä, puun juuren
pujottelia (Käärmeen sanat SKVR XV:n runossa 263 ja Hammasmadon sanat
runossa 289). SKVR:n runossa VII3 1153 ovat säkeet Läpi mättään mäniä, Puun
juuren pujottelia, Heinän juuren hiertelia, Lahon kannon kaivelia ja runossa I4
461 säkeet Tsisiliusku tien kävijä, Lahon kannon kaivelija, Puun juuren
pujottelija, Läpi mättähän mänijä. Nämä tukevat käyteliäk-muodon tulkintaa
tekijännimeksi.
Sanaa käyteliäk ei löydy (myöskään ilman loppu-k:ta tai erilaisessa ortografisessa asussa120) SKVR:n sähköisestä korpuksesta. Myöskään Suomen murteiden
sana-arkistossa ei ole käyteliäk-nominia.121 Wallinin sanakirjassa (1848) on hakusana käyteliäs, ja sille annetaan mm. ruotsinkielinen vastine gångare. käyteliäk on
hakusanana Gananderin sanakirjassa (1997):
käyteliä, -s, -k, -jään s. krypare, reptile / läpi heinän käyteliäk såm går, kryper
igenom gräset, Run. en ödla, lacerta, vid. pujottelia.
Renvallilla hakusanan käyteliäs vastineet ovat latinaksi (gradarius) ja saksaksi
(gehendes), ja sen kohdalla on huomautus Run., joka viittaa runokieleen. Sanaa
on selitetty sekä latinaksi (inde max. reptile, serpens) että saksaksi (l. gehendes
Thier), eli Renvallin mukaan käyteliäs merkitsisi sellaista kulkevaista, joka ryömii tai matelee, kuten esimerkiksi sisilisko tai käärme. Renvallin päätelmä poh-
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Käärämöinen ei näytä olevan niin yleinen nimitys, että se olisi päässyt kansanperinteen sanakirjoihin ja muihin teoksiin (ks. Turunen 1949; Haavio 1967; 21, 421 - 417, 532 - 544; Vuorela 1979).
Myöskään Kotuksen vanhan kirjasuomen korpuksessa ja 1800-luvun aineistossa sitä ei ole, paitsi
Renvallin sanakirjassa. Renvall (1826 s.v. Käärämöinen) selittää käärämöisen olevan runokielessä
‘kerälle kiertynyt käärme’ (la. serpens se convolvens). Lönnrotkin (1958 s.v. Käärämöinen; Käärämä;
Käärä) viittaa käärmeeseen. Muissa kansanrunoissa se kuitenkin esiintyy käärmeen nimityksenä,
esim. Paha on mato pehossa, Käärämöinen kämärässä, Se pistää pienet suuret (SKVR III1 144).
Turunen (1981: 160) antaa myös verbin käärämöitellä ‘liikkua kaarrellen’.
120
Olen etsinyt SKVR-korpuksesta käyteliä-tyyppistä nominia, joka alkaisi foneemijonolla käytelsekä käytteliä-, käyttelijä-. Lisäksi olen etsinyt muotoja kävelijä, kävelijäs, kävelijäk, käveliä,
käveliäs, käveliäk, mutta kaikki esiintymät niistä viittaavat ‘kävelijään’.
121
Olen saanut tiedon sähköpostitse Anneli Hänniseltä 21.2.2005.
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jautunee Gananderin sanakirjaan. Ganander on kuitenkin antanut nominille
käyteliäk täsmällisemmän määritelmän kuin Renvall.
Sanakirjojen perusteella näyttäisi, että käyteliäk voisi todellakin tarkoittaa sisiliskoa tai käärmettä. Se lienee alun perin -iAs-johdos (käytele + iäs). iAs-johdin
ilmaisee ‘sellaista, jolla on pysyvänä ominaisuutena kantasanalla ilmaistu toimiminen’, ja johtimelle on tyypillistä, että se liittyy frekventatiiviseen -elejohdokseen (Hakulinen 2000: 202 ). Tämä analyysi ei kuitenkaan selitä loppuk:ta, ja koska näyttää siltä, että muualla ei esiinny muotoa käyteliäk, on ajateltava,
että Gananderille on tässä kohtaa tullut filologinen nukahdus, ja hän on virheellisesti merkinnyt loppu-k:n loppu-s:n paikalle. Tälle Gananderin säkeelle ei ole
osoitettu lähdetekstiä, joten on mahdotonta tietää, onko virhe Gananderin vai
kenties hänen mahdollisen lähdetekstinsä kirjurin tekemä.
281.

Veäk päälle lemmen lehti, kultalummek luikahutak

kultalummek on yksikön nominatiivi. Ganander on ottanut sen tähän synonyymiksi lemmenlehdelle, jolla parannetaan ja peitetään haava. Gananderin sanakirjassa
(1997 s.v. lemmänlehti; lummes) kerrotaan seuraavasti:
lemmänlehti l. lemmenlehti, -hden s. näckblad, kringladt korsblad, Nymphaea
spira decussata, lemme kup aesth. | weä päällen lemmen lehti, kulta lumme
luikahuta Run. drag på såret näckbladet | [Se nedanföre Lummet].’näckblad’.
lummes, -t, -e, -mpehen s. in pl. lumpehet, -peitten näckblad, foljanymphaeae,
lumme Run. v. lupukka vel lemme | weäk päälle lemmen lehti, kulta lummek
luikahutak drag på öpningen et näckblad, vel weä suulle lummen lehti, lummet kultanen luikahutak et halckande, oljachtigt, slipprigt sjöblad, drag, bred
på sår mynningen --.
Ganander näyttäisi pitävän lemmenlehteä lumpeenlehtenä (‘näckblad’ = ‘lumme’). Gananderin käsitykseen on varmasti vaikuttanut se, että hänellä on luultavasti ollut hallussaan tästä runosta toinenkin toisinto tai osa siitä, jossa on vaihtoehtosäe Veä suulle lummen lehti. Jusleniuksen sanakirjassa (1968 s.v. lemmänlehti) lemmenlehti on ‘spira decussata, kringlat korsblad’. Renvallilla (1826 s.v.
lemmet) puolestaan on hakusana lemmet ‘nymphaea’ (lumpeen latinankielinen
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nimi122), josta on esimerkkinä lemmeen l. lemmän lehti, eli Renvall näyttäisi pitävän tätä lemmeen lehteä lumpeen lehtenä. Lönnrotilla (1958 s.v. lemmenlehti) on
määritelmä ‘täckt löfblad’ eli ‘kaunis lehti’.
Muissa kansanrunoissa esiintyy myös lemmenlehti, esimerkiksi säkeissä
Löyvettiinpä lemmenlehti, Lemmen(lehti), tammenlastu (SKVR I 2 1218). On
myös esimerkkejä siitä, että lemmenlehti laitetaan haavan päälle, esim. Veäppäs
päällen lemmen lehti, Kulta lummet luikahuta VI1 3337 (ks. myös esim. SKVR I4
632). Lumme ja lemme ovat äänteellisestikin niin lähellä toisiaan, että niiden sekaantuminen on ollut hyvinkin mahdollista, samoin alkusoinnillisuuden vaikutus
muotoihin.
348:

Neito Maria emoinen itek airohon asexen, tungexen tuho kätehen
!! itek ajrollen asehin, tungehen tuhto kätehen !!

itek on yksikön nominatiivi ‘itse’. Säkeet kuuluvat Soutajan sanoihin, joilla pyydetään Neitsyt Mariaa avuksi soutamaan.
362.

Itek poika polvuinen, poika polvi-päiväinen, itek sjenani sytytän,
itek seison sjenan päässä, koito kuokkimaisissani

itek on yksikön nominatiivi ‘itse’. SKVR XV:ssä arvellaan, että näitä kaskenpoltosta kertovia säkeitä ei löydy muualta ja arvellaan, että ne olisivat surkastumaa
Kalevanpojan kaskenkaadosta. siena on Gananderin (1997 s.v. sienna) mukaan
”tulen maa, ja puut, joilla wjertään halmetta”.
3.1.10 Possessiivisuffiksit
76.

makais sisaruensak, lannutti emonsa lapsen

sisaruensak koostuu yksikön nominivartalosta sisarue-, genetiivin päätteestä -n ja
y. 3. persoonan possessiivisuffiksista -nsak. Säkeet ovat runosta Rutsa. Runon
selityksessä SKVR XV:ssä kerrotaan, että varhaiset kerääjät ovat karttaneet tätä
sisaren turmeluksesta kertovaa runoa. Sen on tuonut julki vasta Lönnrot Kullervo122

Ikivanhan tarun mukaan lumme on syntynyt Herakleen takia mustasukkaisuuteen kuolleesta nymfistä, mistä lumme on saanut tieteellisen nimensä Nymphaea. Näin lumme siis liittyisi taruun rakkauden tuskasta, ja sen valossa lumme voisi olla tarunomainen lemmenlehti. Toisaalta lemmenlehti voisi
tarkoittaa myös nokkosta, joka on ristilehtinen kasvi (Ganander (1997 s.v. lemmänlehti) ja Juslenius
(1968 s.v. lemmänlehti) antavat sanakirjoissaan määritelmän korsblad ‘ristilehtinen’) ja jolla on uskottu olevan miehistä sukupuolihalua lisäävä vaikutus.
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runostoon sisällytettynä. Gananderilla on ollut runosta hallussaan ainakin kaksi
lähityyppistä – luultavasti laatokankarjalaista – tekstiä.
195.

hyvän pannehen olosen, imelet hänen itusak,
!! imelet on hänen ituisak !!, makiat on maltaisesak,
ei oo iskullen itusak, [eikä maallen maltaisesak]

itusak koostuu monikollisesta nominivartalosta itu(i)- ja y. 3. persoonan possessiivisuffiksista (n)sak. Säkeet kuuluvat Isäntäväen kiitosrunoon. Tässä kehutaan
talon emäntää, kuinka hän on muun muassa valmistanut hyvän oluen. Ganander
(1997 s.v. ito; imelet) selittää näitä säkeitä sanakirjassaan:
| imelet on hänen ituisak sött är hennes malt | ej oo iskullen itusak dess
groning är ej til hälften grodd eller igenslagit.
imelet, -lehen vel imelä, -n vel imeliäs, -jän adj. v. ytelä, immal aesth., -- |
imelet hänen itusak, makiat on maltaisesak Run. söt mältning
Ilmeisesti itusak ja maltaisesak viittaavat tässä valmiiseen olueen – niiden makeus on saanut aikaan hyvän oluen. Itua käytetään folkloressa synonyymina
maltaalle. Maltaat ovat oluen teossa tarvittavia imellettyjä ohran tai rukiin jyviä,
jotka on idätetty ja sen jälkeen kuivattu. (Ks. Turunen 1949: 56, 171, 1981: 201 202.) Gananderin (1997 s.v. isku) mukaan iskullen tarkoittaa ‘huonosti kasvanutta’, johon viittaa myös yllä oleva Gananderin (1997 s.v. ito) ruotsinkielinen selitys säkeelle ej oo iskullen itusak. Tässä täydennetyn säkeen [eikä maallen
maltaisesak] kuuluminen Gananderin runoon vaikuttaa erityisen perustellulta
muodon maltaisesak ja k-loppuisen possessiivisuffiksin esiintymisen vuoksi.
IS: 103 luoxensa salwottinsak
salwottinsak koostuu nominivartalosta salwotti- + y. 3. persoonan possessiivisuffiksista nsak. Ganander (1997 s.v. salwotin) selittää tätä säettä sanakirjassaan
seuraavasti:
salwotin, -wottimen s. stängsel | luoxensa salwottinsak hem til honom sielf,
hans stängsel, Run.
Gananderin ruotsinnoksen mukaan salwotin on siis jonkin aitaus tai suoja.
salwotin vaikuttaa erikoiselta muodolta, josta ei ole esimerkkejä muualla. Gananderin muoto salwottinsak on kummallinen myös morfologialtaan: nominista
salwotin odottaisi taivutusmuotoa salwottimensak. Muoto salwottinsak taas viit205

taisi nominatiiviin salwotti. Kumpaankaan nominatiiviin, salwotti tai salwotin,
viittaavia salvot- tai salwot-alkuisia muotoja ei löydy Kotuksen eikä SKVR:n
sähköisistä korpuksista, joten Gananderin muoto on todella harvinaisuus.
IS: 159 saisik hyvän tupsun tukkahasak
tukkahasak koostuu nominivartalosta tukka + illatiivin päätteestä ha(n) + y. 3.
persoonan possessiivisuffiksista (n)sak. Tätä säettä käsittelen luvussa 3.1.3 irtosäkeen 159 kohdalla.
270.

Mikäs nosti Mamman maasta, tjelle teuhakehtamaan, kartanolle
kapsamahan? Luulitkos puuta purrehesi, närettä näppänneesi?
!! Tjesit haukannehesi, kalunneesik kiveä, etpä kalunutkaan kiviä !!

kalunneesik koostunee aktiivin partisiipin perfektivartalosta kalunnee- + y. 2.
persoonan possessiivisuffiksista si + -k:sta. Säkeet kuuluvat Tarha- eli vesikäärmeen sanoihin, joilla on pyritty parantamaan käärmeen pistosta. Käärmeeltä kysellään, miksi se tuli ihmisten reiteille ja luuliko se puuta ja kiviä purevansa,
vaikka purikin ihmistä.
Loppu-k ei kielihistoriallisen tiedon perusteella kuulu y. 2. persoonan possessiivisuffiksiin. Siksi sen merkintä tässä on kummallista ja vaatii tarkempaa selvittelyä. Ganander selittää säkeitä sanakirjassaan:
kalun l. kaluan, -lusin, -lunnut, kaluta v. a. (v. niedän) gnagar, rodo, arrodo |
tjesit kalunneesik kiweä du må weta, at du bitit steen l. tjesit kalunensiik kiwiä
| he kaluawat kuoret ajwan ahwatasti de gnaga af barcken alt för begärligen |
etpä kalunutkaan kiwiä du gnagade ju ej.
Säkeille ei ole pystytty osoittamaan lähdettä, eli merkintätapojen vertailua ei voi
tehdä. Gananderin sanakirjasta käy ilmi (ru du må veta, du bitit), että Ganander
on tosiaan tarkoittanut tässä y. 2. persoonan possessiivisuffiksia ja silti merkinnyt
siihen loppu-k:n. Sanakirjassa ei ole muita sik-loppuisia possessiivisuffikseja.
Niitä ei löydy myöskään Kotuksen vanhan kirjasuomen tai 1800-luvun aineistoista. – Vertailukohteena voitaisiin mainita, että 3. persoonan possessiivisuffikseja
on runsaasti nsAk-loppuisia. Näyttäisi, että tämä Gananderin yksittäinen merkintätapa on lipsahdus. -k saattaisi olla tässä myös myönteisen kin-liitteen variantti ik, mikä sopisi kontekstiinkin hyvin: ‘luulitko puuta purreesi, tiesit kalunneesikin
kiveä’. Tätä tukee Gananderin sanakirjasitaatissaan antama synonyyminen säe
tjesit kalunensiik kiwiä, jossa on selvästi kyseessä ik-liite. Tämä tulkinta sopisi
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myös runomittaan: / kalun / neesi / ik ki / veä /. Kvantitatiivisessa analyysissani
lasken muodon kuitenkin possessiivisuffiksiksi.
Samantyyppisiä säkeitä esiintyy myös muissa kansanrunoissa, esim.
Luulikkos puuta purrehes, Haavan juurta haukanne’es (SKVR X1 2786; ks. myös
VII3 1153, 1159, 1493; III3 4410), mutta niissä missään ei ole k-loppuista sipossessiivisuffiksia. Huomattavaa on myös se, että löysin vain yhden kalun(n)(e)alkuisen verbin sisältävän säkeen tästä aihepiiristä, nimittäin Luuletkos puita
purrehesi, Lahoja kalunehesi, Kun purit elävä raukan (SKVR VII5 4176). Gananderin säkeet Tjesit haukannehesi, kalunneesik kiveä, etpä kalunutkaan kiviä näyttäisivät todella olevan harvinaisia, valtavirrasta poikkeavia säkeitä.
3.1.11 kin- ja kAAn-liite
kin-liite
Tyyppi -(k)kik
115.

Annak olla ollehexi: mustat mull’ on muutkin päivät,
?[mustapa minä] ittekkik.

ittekkik koostuu pronominista ittek ja myönteisestä vahva-asteisesta liitepartikkelista -kik. Gananderilta mahdollisesti kadonneiden säkeiden mustapa minä jatkona
on toki voinut olla mikä tahansa sanakirjaan (1997 s.v. itte; riennän) tallentuneista
tapauksista (itekki, itekkin, itzekkik, ittekkik) tai sinne tallentamattomista mutta
silti olemassa olleista vaihtoehdoista, joita voisi muodostaa valtavan joukon: yksinäis- tai geminaatta-k:llisia, k- tai n-loppuisia tai kadollisia, heikkoasteisia jne.
Sanakirjan itse-pronominin kaikissa kin-liitteellisissä muodoissa on joka tapauksessa kaksi k:ta. Tosin itzekkik esiintyy kokonaan muun säkeen sisällä, joten se
voidaan sulkea pois niistä vaihtoehdoista, jotka olisivat todennäköisimmin kuuluneet Gananderin kadonneen säkeen mustapa minä jatkoksi. Sen sijaan itekki ja
itekkin esiintyvät sanakirjassa (1997 s.v. itte) ittekkik-muodon tapaan ilman kontekstia:
| ittekkik jag sielf, han sielf äfwen, ipsemet ego, ille | itekki, itekkin sielfwer |
Runon 115 muodostamisen mallina SKVR XV:ssä on ollut Porthanin sananlasku
anna olla ollehexi; mustat on mulla muutkin päivät mustapa minä ittekkin (Kuusi
1990: 28). Sen perusteella voisi olettaa, että Gananderin tekstissäkin on ollut
n-loppuinen liite (joka löytyy myös sanakirjasta irrallisena esimerkkinä) eikä
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k-loppuinen, joka on valittu SKVR XV:een. On kuitenkin huomioitava, että Porthanin tekstissä infinitiivi anna on ilman loppu-k:ta, toisin kuin Gananderin sanakirjasta (1997 s.v. annan) löytyneessä säkeessä annak olla ollehexi. Gananderilla
on siis täytynyt olla hallussaan toisinto, jossa esiintyvät nämä loppu-k:lliset muodot, tai sitten hän olisi lisännyt ne itse Porthanilta mahdollisesti saamiinsa säkeisiin. Muista kansanrunoista ei löydy vastaavia säkeitä, joissa olisi muotoja
it(t)e(k)kik tai itze(k)kik.
244.

Sullottihin suuremmatkik, jalommatkik jaxettihin
[tämän noidan] noitumalla

suuremmatkik koostuu monikollisesta komparatiivista suuremmat ja myönteisestä
vahva-asteisesta liitepartikkelista -kik ja jalommatkik monikollisesta komparatiivista jalommat sekä myönteisestä vahva-asteisesta liitepartikkelista -kik. Säkeet
ovat Verensulkusanoista, jossa kehutaan tämän noidan tyrehdyttäneen suurempiakin vuotoja.
Tyyppi -ik
122.

[Joisimpa] jokaik päivä, ?kolme päivää perästyxin,
joss ej [kuckaro kuluisi], rahatasku raukeaisik.

jokaik koostuu yksikön nominatiivista joka ja myönteisestä heikkoasteisesta liitepartikkelista -ik. Liitepartikkeli on liittynyt a-loppuiseen pronominivartaloon,
joka on Mäkelän (1993: 121) mukaan yksi -ix-asun tyypillisimmistä esiintymisympäristöistä. Kuitenkin liittyminen pronominiin joka lienee harvinaista
(esim. verrattuna esiintymiseen persoonapronominin minä kanssa), kuten Mäkelän (ks. esim. 1993: 30, 42, 54, 68, 72, 93 - 96, 101 - 107, 119, 121, 149, 234)
tutkimuksestakin voi päätellä. Näitä säkeitä olen analysoinut myös luvussa 3.1.3
runon 122 kohdalla. jokakin päivä tuntuu hieman arveluttavalta muodolta ja synnyttää epäilyn, onko näin todella sanottu jossakin kansanrunossa – onko siis kyseessä lainkaan kin-liite, vai onko tässä tapahtunut tulkinta-, kopiointi- tai kirjoitusvirhe.
Muiden kansanrunojen perusteella kuitenkin näyttäisi, että kyseessä todellakin on kin-liite. Gananderin säkeitä vastaavia esimerkkejä on nimittäin muissa
kansanrunoissa runsaasti. Niissä joka esiintyy joko yksinään tai liitepartikkelin kin erilaisten asujen kanssa: Joisinpa joka oluen, Joka kannun kallistaisin, Kun ei
kukkaro kuluisi, Rahatasku toas mänisi (SKVR I3 2024); Joisinpa joka oluen,
Joka kannun kaateleisin, Kun ois rauniot rahana, Kivet pienet pennninkinä
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(SKVR I3 2023); Kun minä käkenä oisin, kukkusin jokaki kuusen (SKVR VII2
1940); Joisin mie jokaki päivä, Joka viina vierettäisin, Kun ei kukkaro kuluisi,
Rahan kanta ei katkeaisi (SKVR VII2 2704); Kukkuisin jokaki kuusen, Joka
kuusen kukkalatvan (SKVR XIII1 2000) ja Jos mie juomari olisin, Joisin mie
jokaki päivä (SKVR XIII2 2971). Asua jokai(k) ei löydy SKVR:n korpuksesta,
mutta loppu-k:llisena siellä esiintyy muoto jokahik: Kuin minä käkenä oisin,
Kukkuisin jokahik kuusen (SKVR VII2 1946).
125.

Olimpa minäik ennen mjes nuorna ollesa[ni],

127.

Olimpa minäik ennen, [olin ennen aikoinani mjes [lukuja tehtäessä]

minäik koostuu yksikön nominatiivista minä ja myönteisestä heikkoasteisesta
liitepartikkelista -ik. Liitepartikkeli on liittynyt ä-loppuiseen pronominivartaloon.
151.

Haukkuu pahaik koira hyvän mjehen kahleissa; ej hauku hyvääk koira
pahan mjehen kahleissa.

pahaik koostuu yksikön nominatiivista paha ja myönteisestä heikkoasteisesta
liitepartikkelista -ik.
310.

kivestähin kirvonnunna, paaestaik paukkununna

paaestaik koostuu nominin paasi yksikön elatiivista paaesta ja myönteisestä
heikkoasteisesta liitepartikkelista -ik. Säkeet liittyvät Pistosnuolten synty -runoon,
jossa kuvataan Perisokian kallioon ampumien nuolten kimpoilua kivistä ja paasista (ks. runon 310 analyysi luvussa 3.1.1.). Ganander (1997 s.v. kiwi, paasi) selittää säkeitä sanakirjassaan:
| kiwestähin kirwonnunna lossnad äfwen ifrån klippan |
| paaestaik paukkununna upsprungen, tilbaka sprittad ifrån sielfwa hällan |
Tässä kohdin voi kysyä, miksi peräkkäisten säkeiden liitepartikkelit poikkeavat
toisistansa sekä loppu-k:n että muun äänneasunsa puolesta. Voisi ajatella, että
säkeet eivät alun perin ole kuuluneet samaan runoon, sillä ne eivät esiinny yhdessä – edes saman hakusanan kohdalla – Gananderin sanakirjassa. Säkeet ovat voineet kuulua alun perin eri toisintoihin, vaikka ne merkityksensä puolesta sopisivat
kyllä erinomaisesti peräkkäin. SKVR:n korpuksesta ei löydy muita runoja, joissa
nämä säkeet esiintyisivät yhdessä kuin Berghin tekstin (SKVR VI2 4538) säkeet
kifwestäi kirfwonnunna, påestaik paukununna. Tässä Berghin tekstissä on peräk209

käisissä säkeissä kummassakin liitepartikkeli, mutta vain toisessa loppu-k:llisena
(samassa kuin Gananderillakin).
335.

Missä susi synnyteldy, Harva Hammas [kasvateldu ?] - - Tästähinpä
synty synty !!sijtä ekkä (eppä) synty synty, sijtäik suku sikisi!!

sijtäik koostuu pronominin se yksikön elatiivista siitä ja myönteisestä heikkoasteisesta liitepartikkelista -ik. Ganander (1997 s.v. ekkä) selittää tätä Suden synty runoon kuuluvaa säettä seuraavasti:
ekkä conj. äfwen, ock, etiam, qvoqve | sijtä ekkä synty synty, sijtäik suku
sikisi däraf äfwen, ock af den blef et slägte |
Ganander näyttää pitäneen muotoa sijtäik kin-liitteellisenä, mikä tulee esille siitäkin, että hän on tulkinnut synonyymisen säkeen sijtä ekkä (eppä) synty synty
muodon ekkä merkitsevän ‘myös’. Tällöin Ganander olisi merkinnyt loppu-k:n
oikeaan paikkaan joko itse tai lähteensä antaman mallin mukaan.
336.

Kuin ej ljenek tällä maalla, nijn säs tuovo tuonnempata, ehtiök
etenpätäik:

364.

Kuin ej liene tännembänä, nijn sä tuuvvo tuonnempata, ehtiök etenpätäik

etenpätäik koostuu yksikön tA-päätteisestä partitiivista etenpätä ja myönteisestä
heikkoasteisesta liitepartikkelista -ik. Liitepartikkeli on liittynyt ä-loppuiseen
vartaloon. Näitä säkeitä käsittelen myös luvuissa 3.1.1.4. ja 3.1.2. runon 336 kohdalla. Ylemmät säkeet kuuluvat Ketun sanoihin, jossa Mielus Metän Emäntää
pyydetään antamaan saaliseläimiä ja noutamaan niitä vaikka kaukaakin. Alemmat
säkeet ovat Lemmennostorunosta, jossa luultavasti Neitsyt Mariaa tai lempeä/lemmenveden tuojaa (ks. esim. SKVR VII5 4747 - 4748) pyydetään tuomaan
pullo puhasta vettä, hettehestä heiluvasta, lähtehestä läikkyvästä; [sillä neitonen]
pesexen,!! puhastellet pulmustansi !!. Ganander on SKVR XV:n (1997: 180) mukaan tohtinut siteerata sanakirjassaan vain osittain alkuperältään yleiskarjalaista
lemmennostotekstiä.
Tämä Gananderin häveliäisyys on samalla voinut myös muuttaa runon ajatusta (SKVR XV:n runoon 364 on kirjattu vain Gananderin sanakirjasta löytyneet
säkeet, eli sitä ei ole täydennetty muiden vastaavien runojen säkeillä): muissa
Lemmennosto-runoissa Kuin ej liene tännembänä, nijn sä tuuvvo tuonnempata,
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ehtiök etenpätäik -tyyppiset säkeet näyttäisivät liittyvän kehotukseen (esim. Neitsyt Marialle) etsiä hyvä sulhanen123 (ks. esim. SKVR VII5 4747.)
Gananderin selittää säettä ehtiök etenpätäik sanakirjassaan (1997 s.v. ehdin;
tuonnembaa) kahdessa eri kohdassa, joista myös käy ilmi, että muodossa
etenpätäik on pohjana adverbi etempää:
ehdi imperat. kom, skynda, propera, veni | ehdi armas apuhumme du nådige,
skynda dig oss til hielp | ehtiök etenpätäik sök äfwen längre bort ifrån.
tuonnembaa l. tuonnembata compar. a tuonne längre, ifrån | tuo se
tuonnembata v. etembätä | nijn sä tuuwwo tuonnempata ehtiök etenpätäik
Tyyppi -nik
87.

Mammani mahova lehmä rjeskahansa riutukohon,
Isäni sotaoroinen sotoannik sortuohon [sotiaikana parasna]!

Muodossa sotoannik lienee illatiiviin sotoan liittynyt myönteinen heikkoasteinen
liitepartikkeli -nik. Suomen murteissa illatiivin pitkän A:n diftongiutuminen on
harvinaista, mutta sitä esiintyy kuitenkin kaakkoismurteiden Laatokan puoleisilla
sivuilla ja Saimaan eteläpuolella sekä kaakkoishämäläisissä murteissa (Rapola
1966: 410). Myös Kuusi (1969: 121) otaksuu, että sotoannik perustuu illatiivin
sotaan pitkän a:n diftongiutumiseen tai on Porthanin ja Gananderin yhteisen lähteen kirjoitusvirhe. Vastaavia muotoja (sotoan-, sotanni-, sotaanni-alkuisia) en ole
löytänyt myöskään muista kansanrunoista. Ganander (1997 s.v. sorrun) selittää
säkeitä sanakirjassaan:
| isäni soti oroinen sotoannik sortuohon må stupa i fält |
Gananderin ruotsinnoksen mukaan säkeillä isäni soti oroinen sotoannik sortuohon
toivotaan isän hevosen kaatuvan kentällä eli sodassa. Säkeet kuuluvat runoon
Myyty Neito, jossa myydyksi tullut tytär katkerana manaa epäonnea perheellensä.
Muissa vastaavissa vanhoissa kansanrunoissa neito toivoo isän tai veljen ratsun
sortuvan sotatiellä tai sodassa (SKVR I2 1085; III1 337; V1 685; XV 1017). Muista vanhoista sanakirjoista tai Kainosta ei löydy sotoannik-tyyppisiä ilmauksia.

123

Joissakin runoissa (ks. esim. SKVR VII5 4748) säkeet voisivat liittyä myös lemmen käskemiseen
ja/tai lemmenveden antamiseen, mutta ei niin suoranaisesti sen etsimiseen vaikka kauempaa kuin
tässä.
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142.

!! sennik Kjesus kexiköhön, [Jumala] avittuohon !! - - Jo ma jossahin
olisin, kussahik kulaelisin ilman armotta Jumalan,toimetta totisen Luojan

sennik koostuu pronominin se yksikön genetiivistä sen ja myönteisestä heikkoasteisesta liitepartikkelista -nik, joka esiintyy tässä konsonantin jälkeen. Säkeet
kuuluvat rukoukseen Avun Jesus antuohon.
204

Muru tuosta on muorillennik, muori sen muonaxi panovi

muorillennik koostuu nominin muori allatiivista muorillen ja myönteisestä heikkoasteisesta liitepartikkelista -nik. Ganander (1997 s.v. muru) selittää säettä sanakirjassaan:
| muru tuosta on muorillennik mor får ock et stycke |
Gananderin ruotsinkielinen selitys mor får ock vahvistaa, että muodossa
muorillennik on liitepartikkeli nik.
Tyyppi -hik
142.

!! sennik Kjesus kexiköhön, [Jumala] avittuohon !! - Jo ma jossahin olisin, kussahik kulaelisin
ilman armotta Jumalan,toimetta totisen Luojan

kussahik koostuu adverbista kussa ja myönteisestä heikkoasteisesta liitepartikkelista -hik, joka esiintyy tässä vokaalin jälkeen. Säkeet kuuluvat rukoukseen Avun
Jesus antuohon.
kAAn-liite
Tyyppi -kAnAk
336:

Ikävä on ilotoin ilta, päivä pitkä saalihitoin,kuin et anna ajjonkanak,
harvoinkanak hairautak - -kuin et anna ajjonkanak, harvoin kanak
hairautak- - kuin et anna ajjonkanak, harvoin kanak hairautak- kuin et anna ajjonkanak, harvoin kanak hairautak- -

ajjonkanak muodostunee ajan määritteestä ajjon ‘ajoittain’ + kielteisen liitepartikkelin kaan asusta kanak ja harvo(i)nkanak muodostunee ajan määritteestä
harvoin + kielteisen liitepartikkelin kaan asusta kanak.
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Näitä säkeitä käsittelen luvuissa 3.1.1.4. ja 3.1.2. runon 336 kohdalla. Ganander on merkinnyt nämä säkeet sanakirjaansa (1997 s.v. ajka; haiwautan;
hairautan; harwoin) esimerkkilauseiksi useiden hakusanojen kohdalle:
| kuin ett anna ajjonkanak när du ej ger hälst emellanåt, någon gång |
haiwautan, -ttaa v. a. ger, låter tilgripa | kuin ett anna ajjonkanak,
harwonkanak haiwahutak Run. vide hairautan.
| kuin ett harwoinkanak hairautak då du ej sällan, någon gång hälst låter
nappa, ger en skänck.
harwoin adv. sällan, raro | kuin ett harwonkanak hairautak hälst någon gång |
Loitsussa puhutellaan Metän emäntää ja valitellaan sellaista tilannetta, että tämä
ei anna ajjonkanak, harvoin kanak hairautak. Säkeet tarkoittavat siis kutakuinkin
‘kun et edes silloin tällöin johdata saalista pyydykseeni’.
IS: 22

ettei tunnu pikkustanak, vaikutak väheäkänäk

Näitä säkeitä käsittelen luvussa 3.1.2 irtosäkeen 22 kohdalla. väheäkänäk muodostuu partitiivista väheä + liitteestä känäk. Kieltoverbi ettei todistaa, että kyseessä on kAAn-liite. Muissa kansanrunoissa esiintyy vastaavia säkeitä, joissa on
myös kAAn-liitteen asuna (k)AnA: Ei nuurunt pikkustana, Vaikerrehtant
vähästänä, Tuli mies mitä parempi; Ei heitä syytä pikkustana, Vaivoa vähästäkänä; Ettei kuulu pikkustana, Vaikuta väheäkänä!; Jott’ ei tuntus’ pikkustana,
Vaivoas’ vähästäkän ja Jottei polta pikkustana, Vaivoa väheäkänä (SKVR I1 206,
226, 294, 322; XII1 4609). Tämän perusteella nämä Gananderin irtosäkeet lienevät peräisin jostakin parannusloitsusta, jossa toivotaan vamman parantuvan kunnolla, esim. Voiteen sanoista (vrt. SKVR XV 280 - 285) tai Palaneen sanoista (vrt.
SKVR XV 253 - 257).
Tyyppi -AnAk
107.

Ej(pä) koski kjelaskana laske vettähän visusta,
ejpä laulaja hyvänäk laula [kaikki] laulujahan

hyvänäk muodostuu adjektiivista hyvä ja kielteisen liitepartikkelin kaan heikkoasteisesta asusta näk. Säkeet kuuluvat Lopetussanoihin, jossa laulaja perustelee
lopettamistaan: ei vuolaskaan koski (ks. Ganander 1997 s.v. kjelas; wisusta) laske
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vettänsä viimeiseen pisaraan. Gananderin tulkintaa ylemmän säkeen merkityksestä tukevat myös muiden kansanrunojen säkeet: Vaan ei koski kielaskana Laske
[vettänsä loputen] (SKVR I3 1276; I4 1856); Laul’ ei laulaja hyvänä, Laul’ ei
tyyten virsiähä, Eikä koski vuolaskana Lase vettäsä lopeten (SKVR I3 1327) ja Ei
se laulaja hyvänä Lauleityte virsiähe; Ei se koski kielaskana Lase vettäsä lopeten
(SKVR I3 1348). Samalla nämä säkeet todistavat, että kyseessä todellakin on
kAAn-liite eikä essiivi hyvänä, joka sekin saattaisi sopia jollakin tavalla kontekstiin ‘hyvänä laulaja ei laula kaikkia osaamiaan lauluja’.
177.

[Isä illalla tuloopi], tuopi tuoresta kaloa, vetää merest ojva ljentä
laulaville lapsillehen, ?itkejä[lle] ej mitänak.

mitänak muodostuu pronominin mikä partitiivista mitä ja kAAn-liitteen heikkoasteisesta asusta anak. Konteksti kertoo, että kysymyksessä on kielteinen liite: isä ei
tuo itkeville lapsille yhtään mitään.
IS: 22

ettei tunnu pikkustanak, vaikutak väheäkänäk

Näitä säkeitä käsittelen aiemmin tässä luvussa kohdassa Tyyppi -kAnAk sekä
luvussa 3.1.2. irtosäkeen 22 kohdalla. pikkustanak koostuu partitiivista pikkusta +
liitteestä anak. Kieltoverbi ettei todistaa, että kyseessä on kAAn-liite.
Tyyppi -Ak
151.

Haukkuu pahaik koira hyvän mjehen kahleissa;
ej hauku hyvääk koira pahan mjehen kahleissa.

hyvääk koostuu adjektiivista hyvä + kAAn-liitteen heikkoasteisesta asusta ak.
Juteinin teksteissä sähköisessä korpuksessa (juteini1818.sen) on samantyyppiset
säkeet Haukkuu huonokin koira hyvän koiran kahleissa. Haukkuu paha koira
hyvänäkin pidettäissä. Muista kansanrunoista ei samanlaisia säkeitä löydy.
3.2

Aineiston loppu-k:llisten tapausten kvantitatiivinen analyysi

Tässä luvussa käsittelen aineistoani kvantitatiivisesti. Selvitän, miten loppuk:llisuus Gananderin runoissa näkyy äänneympäristön, säetyypin ja muotoryhmän
mukaan tarkasteltuna. Säetyyppien laskennassa ja vertailussa erotan Gananderin
perussäkeet (G) Gananderin vaihtoehtosäkeistä (!! !!), vaikka ne kummatkin ovat
sanakirjasta poimittuja säkeitä. Näin saan selville, onko niiden loppu-k:n merkinnässä eroa: olisivatko nämä vaihtoehtosäkeet kenties arkaistisempaa ainesta kuin
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perussäkeet? Tarkastelen myös lyhyesti, mihin runotyyppeihin loppu-k:lliset tapaukset aineistossani asettuvat. Äänneympäristöä käsittelen omana kokonaisuutenaan kaikkien taulukoiden jäljessä. Tässä vaiheessa en vielä ota kantaa siihen,
miksi Ganander on merkinnyt k:n tai jättänyt sen merkitsemättä. Sitä käsittelen
kootusti luvussa 4.
3.2.1 Loppu-k:lliset muotoryhmät
Seuraavissa taulukoissa olen tilan säästämiseksi käyttänyt muotoryhmistä lyhennettyjä nimityksiä. Numeron perusteella täydelliset muotoryhmien määritelmät
löytyvät luettelosta luvussa 2.1. Taulukossa 2 on säetyypeittäin ja muotoryhmittäin yhteismäärät kaikista Gananderin kokoelman säkeistä SKVR XV:ssä.124 Taulukosta 3 näkee yhdellä silmäyksellä, kuinka paljon aineistossani on loppu-k:llisia
ja loppu-k:ttomia tapauksia muotoryhmittäin sekä äänneympäristöittäin125 eriteltynä Gananderin omissa säkeissä (tähän eivät siis kuulu SKVR XV:een muista
kansanrunoista täydennetyt säkeet). Taulukossa 4 on yhteissummat äänneympäristöittäin täydennetyistä säkeistä. Taulukossa 5 olen eritellyt loppu-k:lliset muodot
muotoryhmän, säetyypin ja äänneympäristön perusteella. Taulukossa 6 olen eritellyt loppu-k:ttomat muodot muotoryhmän, säetyypin ja äänneympäristön perusteella. Taipumattomista, kin- ja kAAn-liitteestä, allatiivista, abessiivista ja
e-nomineista on lisäksi omat taulukot, joissa eri variantit on esitelty muotoryhmän, säetyypin ja äänneympäristön perusteella eriteltynä (taulukot 7 - 11). Nominia käyteliäk (ks. runon 275 analyysi luvussa 3.1.9) sekä kummallista etsimähekmuotoa (ks. liitteet 2 ja 9) en ole laskenut mihinkään taulukkoon mukaan.
Merkkien selitykset taulukoissa:
G = Perussäe
( ) = Täydennys Mythologia Fennicasta
!! !! = Vaihtoehtosäe
[ ] = Täydennys muiden säilyneiden kansanrunojen perusteella
(Yllä olevat säetyypit esittelen tarkemmin luvussa 1.4)

124

Runon 207 loppu-k:ttomat tapaukset eivät ole mukana taulukoiden laskelmissa (ks. luku 1.4).
Sellaisissa vokaalin- ja konsonantin etisissä tapauksissa, joissa loppu-k:llista muotoa seuraa aineistossani SKVR XV:ssä hakasulkeisiin merkitty täydennys, ei voi olla varma siitä, että myös Gananderin hallussa olleessa tekstissä äänneympäristö on ollut sama. Näitä tapauksia on kuitenkin vain yksi:
alastik [alakivellä].
125
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K = Konsonantin etinen tapaus
V = Vokaalin etinen tapaus
T = Terminaali eli absoluuttisessa lopussa esiintyvä tapaus
Taulukko 2. Kaikki Gananderin kokoelman loppu-k:lliset ja -k:ttomat tapaukset säetyypeittäin ja muotoryhmittäin SKVR XV:n säkeissä (myös muista kansanrunoista täydennetyissä säkeissä).
MUOTO-

-k:lliset

-k:ttomat

RYHMÄ

G

()

!! !!

[]

YHT.

G

()

!! !!

[]

YHT.

1. Imp. y. 2.

66

1

12

6

85

292

33

39

48

412

2. Imp. y. 3.

1

1

3. Imp. refleks.

3

1

4. Optat. y. 2.

8

1

5. Indik. ja pot.

23

1

6. Konditionaali

16

7. Partis. perf.

1

8. 1. infinitiivi

11

9. Taipumat.

24

10. Allatiivi

3

11. Abessiivi

32

12. kin ja kAAn

26

13. Nominit

12

14. 3. p. poss.suff.

6

2

1

5
9

31

2

3

27

96

13

9

23

141

19

14

3

4

2

23
164

1
1

1
2

1

1

4

6

12

96

30

8

30

27

62

1

5

8

76

3

337

31

59

63

490

38

38

6

6

7

57

1

29

47

5

3

10

65

1

3

16

44

4

6

8

62

1

1

8

105

19

6

12

142

16

282

1162

147

145

211

1665

2

1
232

33

1

15. y. 2. p. poss.suff.
YHTEENSÄ

2

28

1

Taulukossa 2 näkyvät loppu-k:lliset ja loppu-k:ttomat tapaukset myös yhteissummina muotoryhmittäin ja säetyypeittäin. Loppu-k:ttomista olen laskenut vain ne
muotoryhmät, joista on loppu-k:llisia tapauksia Gananderin runoissa SKVR
XV:ssä vähintään kolme. Kunkin muotoryhmän sisällä olen lisäksi eritellyt yhteissummat säetyypeittäin. Alimmaisella rivillä näkyvät kunkin säetyypin kaikki
loppu-k:t yhteensä.
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Taulukko 3. Kaikki Gananderin omien säkeiden loppu-k:lliset tapaukset SKVR XV:ssä
äänneympäristöittäin eriteltynä (täydennettyjen säkeiden loppu-k:t eivät siis ole mukana näissä luvuissa).
MUOTO-

-k:lliset

-k:ttomat

RYHMÄ

K

V

T

YHT.

K

V

T

YHT.

1. Imp. y. 2.

29

6

44

79 (18,6 %)

264

24

76

364*

2

2

2. Imp. y. 3.
3. Imp. refleks.

1

3

4

4. Optat. y. 2.

3

2

4

9 (21,4 %)

20

3

10

33

5. Indik. ja pot.

8

2

14

24 (16,9 %)

72

6

40

118

6. Konditionaali

1

18

19 (47,5 %)

9

1

11

21

1

1
134

7. Partis. perf.
8. 1. infinitiivi

1

9. Taipumat.

16

1

10. Allatiivi
11. Abessiivi

1

12. kin ja kAAn

13

2

13. Nominit

5

8

14. 3. p. poss.suff.
15. y. 2. p. poss.suff.
YHTEENSÄ

11

12 (8,2 %)

37

4

93

9

26 (27,7%)

61

3

4

68

3

3 (0,7 %)

210

33

184

427

37

38 (43,2 %)

12

4

34

50

13

28 (33,7 %)

24

9

22

55

13 (19,4 %)

50

2

2

54

7

7 (5,1 %)

40

16

74

130

166

266 (15,5 %)

799

105

550

1454

1
79

1
21

*Luvussa 364 ovat mukana myös refleksiiviset y. 2. persoonan loppu-k:ttomat imperatiivit. Prosenttiluku
18,6 ilmoittaa siis, kuinka suuri osa sekä refleksiivisistä y. 2. persoonan imperatiiveista (4 tapausta) että
imperatiivin y. 2. persoonan muodoista (79 tapausta) yhteensä on loppu-k:llisia kaikista refleksiivisistä y.
2. persoonan imperatiiveista ja imperatiivin y. 2. persoonan muodoista.

Taulukossa 3 näkyvät yhteissummat loppu-k:llisista ja loppu-k:ttomista tapauksista muotoryhmittäin. Lisäksi loppu-k:llisten yhteissummasarakkeessa näkyy suluissa, kuinka suuri osa kaikista muodoista on loppu-k:llisia kustakin muotoryhmästä (niistä, joista k:ttomatkin on laskettu). Kunkin muotoryhmän sisällä olen
lisäksi eritellyt yhteissummat äänneympäristöittäin. Alimmaisella rivillä näkyvät
äänneympäristöittäin kaikki loppu-k:t yhteensä.
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Taulukko 4. SKVR XV:een täydennettyjen säkeiden loppu-k:lliset ja loppu-k:ttomat
tapaukset eriteltyinä äänneympäristöittäin.
MUOTORYHMÄ

-k:lliset [ ]
K

1. Imp. y. 2.

V

4

-k:ttomat [ ]

T

YHT.

K

V

T

YHT.

2

6

39

7

2

48

10

3

10

23

1

2

18

30

22

63

2. Imp. y. 3.
3. Imp. refleks.

1

1

4. Optat. y. 2.
5. Indik. ja pot.

1

1

1

3

6. Konditionaali

1

7. Partis. perf.
8. 1. infinitiivi

12

9. Taipumat.

1

1

10. Allatiivi
11. Abessiivi

7

1

31

10

2

12. kin ja kAAn

1

13. Nominit

3

1

14. 3. p. poss.suff.
YHTEENSÄ

10

1

4

3
2

3

5

1

1

7

5

16

118

26

8
5

7

3

10

1

8

5

12

67
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Taulukko 5. Loppu-k:lliset tapaukset eriteltyinä muotoryhmän, säetyypin ja äänneympäristön perusteella.
MUOTORYHMÄ

G

()

!! !!

[]

Gananderin

Mythologia

Gananderin

Täydennetty

oma säe
1. Imp. y. 2.

Fennican säe

K

V

T

K

25

5

36

1

2. Imp. y. 3.

T

T

K

3

1

8

4

1
1

3

1

4. Optat. y. 2.

3

2

5. Indik. ja pot.

8

2

6. Konditionaali

1

15

8. 1. infinitiivi

1

10

9. Taipumat.

14

13

1
2

V

T
2

1
1

1

1

1

1
1

10. Allatiivi

9

1
1

1

1

3

11. Abessiivi

32

12. kin ja kAAn

12

2

13. Nominit

5

7

14. 3. p. poss.suff.

2

12

1

3

1

1
1

6

1
3

1

15. y. 2. p. poss.suff.

1

1
70

19

143

2

0

4

7

2

19

Täydennettyjen säkeiden loppu-k:t ovat tässä uudelleen vertailun helpottamiseksi.
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säe

V

1
1

YHTEENSÄ

vaihtoehtosäe
K

2

3. Imp. refleks.

7. Partis. perf.

V

10

1

5

Taulukko 6. Loppu-k:ttomat tapaukset eriteltyinä muotoryhmän, säetyypin ja äänneympäristön perusteella.
MUOTO-

G

()

!! !!

[]

RYHMÄ

Gananderin oma

Mythologia

Gananderin

Täydennetty säe

Fennican säe

vaihtoehtosäe

K

V

T

K

V

T

K

V

T

K

V

T

216

16

60

22

4

7

26

4

9

39

7

2

3

10

säe
1. Imp. y. 2.
4. Optat. y. 2.

20

2

9

1

1

5. Indik. ja pot.

66

2

28

2

4

7

6. Konditionaali

6

8

2

1

8. 1. infinitiivi

28

66

8

2
6

2

4

5

10

1

3

1

1

20

1

7

12

18

7

1

8

32

25

31

10

22

1

5

2

1

4

3

3

2

9. Taipumat.

55

3

4

1

10. Allatiivi

161

25

151

17

5

11. Abessiivi

10

4

24

1

5

12. kin ja kAAn

22

7

19

2

3

13. Nominit

41

2

1

4

14. 3. p. poss.suff.

32

14

59

8

2

9

657

77

429

67

20

60

YHTEENSÄ

3
2

5
75

9

1

5

6

7

62

118

5
1
5
26

67

Taulukossa 6 olen esittänyt aineistoni loppu-k:ttomista tapauksista vain ne muotoryhmät, joista on loppu-k:llisia tapauksia Gananderin runoissa SKVR XV:ssä
vähintään kolme. Refleksiiviset y. 2. persoonan imperatiivit sisältyvät tässä laskennassa imperatiivien y. 2. persoonan muotoihin. Nomineissa, taipumattomissa,
kin- ja kAAn-liitteessä, allatiiveissa ja abessiiveissa olen laskenut kaikki ne tapaukset, joissa sananloppuinen äänne on jokin muu kuin k. Ne olen eritellyt taulukoissa 7 - 11.
Taulukosta 2 käy ilmi, että Ganander on kirjoittanut loppu-k:n selvästi harvemmin kuin jättänyt sen kirjoittamatta. Loppu-k esiintyy SKVR XV:een painetuissa Gananderin kokoelman runoissa yhteensä 282 kertaa. Se ei esiinny 1 665
sellaisessa muodossa, jossa voisi olla loppu-k. Loppu-k:n esiintymistiheys SKVR
XV:n Gananderin runoissa on siis 14,5 prosenttia. Ganander on merkinnyt omiin
säkeisiinsä loppu-k:n SKVR XV:een poimittuihin runoihin 267 kertaa ja jättänyt
merkitsemättä 1 454 kertaa (taulukko 3). Muiden kansanrunojen perusteella täydennetyissä säkeissä SKVR XV:n Gananderin kokoelman runoissa loppu-k esiintyy 16 kertaa. Loppu-k:ttomia tapauksia näissä täydennetyissä säkeissä on 211.
Jos luvut muutetaan prosenteiksi, Gananderin omissa säkeissä (G + ( ) + !! !!)
loppu-k esiintyy 15,5-prosenttisesti ja täydennetyissä säkeissä ([ ]) 7,0prosenttisesti. Ganander on siis merkinnyt loppu-k:n useammin kuin se täydennetyissä säkeissä on merkitty.
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Suurin osa loppu-k:llisista tapauksista on Gananderin perussäkeissä, mikä
johtuu osittain siitä, että näitä säkeitä on eniten aineistossani. Perussäkeissä (G)
loppu-k on merkitty 232 kertaa ja jätetty merkitsemättä 1162 kertaa. Mythologia
Fennicasta poimituissa säkeissä ( ( ) ) loppu-k on merkitty 6 kertaa ja jätetty merkitsemättä 147 kertaa. Vaihtoehtosäkeissä (!! !!) loppu-k on merkitty 28 kertaa ja
jätetty merkitsemättä 145 kertaa. Loppu-k on merkitty siis perussäkeisiin 16,6prosenttisesti, Mythologia Fennicasta poimittuihin säkeisiin 3,9-prosenttisesti ja
vaihtoehtosäkeisiin 16,1-prosenttisesti. Sanakirjasta poimittuihin säkeisiin (G + !!
!!) Ganander on merkinnyt loppu-k:n 16,6-prosenttisesti, mikä on selvästi tiheämmin kuin Mythologia Fennican säkeissä tai täydennetyissä säkeissä. (Taulukko 2.)
Taulukoista 3 ja 4 käy ilmi, että lukumäärällisesti aineistoni loppu-k:llisista
tapauksista on eniten y. 2. persoonan imperatiiveja. Prosentuaalisesti (18,6 %)
loppu-k:lliset imperatiivit sijoittuvat yleisyydeltään aineistossani kuitenkin vain
keskivaiheille, sillä loppu-k:ttomiakin imperatiiveja on aineistossani runsaasti.
Imperatiivimuotojen suuri määrä johtunee runojen luonteesta: varsinkin loitsuissa
usein käsketään tai kielletään (pyhät saastat sammutelek, äläs sarvella satatak).
Yleisimmin Ganander on merkinnyt loppu-k:n konditionaaleihin (47,5prosenttisesti) ja abessiiveihin (43,2-prosenttisesti). Loppu-k:llisia abessiiveja on
aineistossani myös määrällisesti toiseksi eniten: loppu-k:llisia abessiiveja on 38 ja
loppu-k:ttomia 50. Loppu-k:llisia konditionaaleja on 19 ja loppu-k:ttomia 21.
Seuraavaksi yleisimmin loppu-k on merkitty kin- ja kAAn-liitteeseen (33,7prosenttisesti). Myös taipumattomista lähes kolmasosa (27,7 %) on loppu-k:llisia.
Imperatiivin kanssa lähes yhtä yleisesti Ganander on merkinnyt loppu-k:n optatiiveihin (21,4 %), nomineihin (19,4 %) ja indikatiivin sekä potentiaalin kieltomuotoihin (16,9 %). Vähäisimmät loppu-k:lliset edustukset aineistossani ovat 1. infinitiivin latiiveilla (8,2 %), 3. persoonan possessiivisuffikseilla (5,1 %) ja allatiiveilla (0,7 %). (Taulukko 3.) Allatiivin pääte -llek ja possessiivisuffiksi -nsak ovat
nykykielessäkin menettämässä loppukahdennuksensa (Karlsson 1983: 349 - 350).
Terho Itkosen tutkimuksessa yleisyysjärjestys loppu-k:llisilla esiintymillä on
seuraava: taipumattomat (lukuun ottamatta stik-adverbeja), 1. infinitiivin latiivi,
indikatiivin ja potentiaalin kieltomuodot, 3. persoonan possessiivisuffiksi -nsak,
stik-adverbit, ek-nominit, potentiaali ja y. 2. persoonan imperatiivi. Lisäksi Itkonen mainitsee, että k:llisia esiintymiä oli runsaasti myös allatiiveilla, monikon 1.
persoonan possessiivisuffiksilla, kin- ja kAAn-liitteellä ja adverbilla sitte(n) ~
sittä. Vähän esiintymiä sen sijaan oli Itkosen aineistossa abessiivilla ja imperatiivin kieltomuodoilla (älkää tulko). Itkonen korostaa, että näiden lukujen todistus220

voima on vain suhteellinen. Erityisesti hän painottaa, että hänen aineistossaan oli
ihmeteltävän vähän imperatiivin 2. persoonan myöntömuotoja, minkä hän arvelee
johtuvan haastattelutilanteesta. (Terho Itkonen 1966: 35.) Onkin selvää, että haastateltava ei juuri käske haastattelijaansa. Itkosen tutkimusaineisto edustaa selvästi
nuorempaa kieltä kuin kansanrunot, joten loppu-k:n esiintymistä tai merkitsemistä
näissä ei ihan varauksetta voi suoraan verrata toisiinsa.
Taulukko 7. Loppu-k:lliset taipumattomat eriteltynä sekä loppu-k:ttomat taipumattomat
säetyypeittäin ja äänneympäristöittäin yhteissummina.
G

()

!! !!

[]

Gananderin

Mythologia

Gananderin

Täydennetty

MUOTORYHMÄ

Fennican säe

oma säe
K
1. Adverbit

V

14

2. stik-adverbit

1

3. Prolatiivit

T

K

4

1

V

T

säe

vaihtoehtosäe
K

V

T

K

V

1

T
1

1
4

-k:lliset yhteensä

14

1

9

1

1

-k:ttomat yhteensä

55

3

4

5

1

1
7

1

Suurin osa loppu-k:llisista taipumattomista kuuluu adverbeihin, ja lähes poikkeuksetta ne esiintyvät Gananderin perussäkeissä. Yllättävää on, että sti-adverbeja
on aineistossani vain kaksi loppu-k:llista. sti-loppuisia adverbeja ilman -k:ta on
Gananderin runoissa SKVR XV:ssä noin sata, esim. toltisti (runo 180),
yxiäänisesti, riviosti (runo 204), taitavasti (runo 205), lujasti ja lakiasti (runo
207). Loppu-k:ttomat taipumattomat on laskettu muuten vain yhteissummana,
johon sisältyvät myös sti-adverbit.
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Taulukko 8. kin- ja kAAn-liitteen variantit Gananderin runoissa SKVR XV:ssä.
G

()

!! !!

[]

Gananderin

Mythologia

Gananderin

Täydennetty

VARIANTTI

Fennican säe

vaihtoehtosäe

K

V

T

K

K

1. -gin, -kin

16

3

11

2

2. -nni

2

perussäe

V

T

V

3

Yht.

säe

T

K

1

2

V

T
38
2

3. -ki

1

2

4. -ni

1

5. -in

1

1

3
1

3

5

6. -hin

1

1

7. -gAnA, -kAnA

2

2

8. -kAAn, -kAn

1

2

9. -(k)kik

1

2

3

10. -ik

4

2

8

11. -nik

1

12. -hik

1

13. -kAnAk

4

14. -AnAk
15. -Ak

2

2
4

9
1

1

1

5

1

5

3
1

3
1

1

2
9
3
1

kin-liitteen asuista selvästi yleisin aineistossani on -gin, -kin: niitä on 38 tapausta
kaikista 94:sta (mukaan luettuna sekä k:lliset että k:ttomat), eli 40,4 prosenttia.
Muut tyypit (taulukossa 8 rivit 2 - 6 ja 9 - 12) esiintyvät huomattavasti harvemmin ja tasaisesti suhteessa toisiinsa. Loppu-k:llisia kin-liitteen variantteja aineistossani on neljää erilaista (taulukossa 8 rivit 9 - 12), joista yleisin on -ik. kAAnliitteen asuista (taulukossa 8 rivit 7 ja 8 sekä 13 - 15) mikään ei nouse selvästi
ylitse muiden. Variaatio on vähäisempää kuin kin-liitteessä, ja esiintymiäkin
kAAn-liitteellä on vähemmän. Tyyppi -kAnA(k) näyttäisi olevan hieman yleisempi
kuin muut.
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Taulukko 9. Allatiivin loppu-k:llisuus Gananderin runoissa SKVR XV:ssä.
G

()

!! !!

[]

Gananderin

Mythologia

Gananderin

Täydennetty

ALLATIIVIN
PÄÄTE

perussäe
K

V

-llek

T

Fennican säe

vaihtoehtosäe

K

K

V

T

V

T

Yht.

säe
K

V

T

3

3

-llet

2

1

1

1

1

-llen

34

8

35

3

6

-lle

125

16

115

13

6

8

6
2

25

4

6

1

5

104

21

25

9

17

380

Allatiivin päätteessä loppu-k:llinen variantti on selvästi marginaalinen; vain 0,6
prosenttia kaikista allatiivin päätteen esiintymistä on loppu-k:llisia. Tavallisin
pääte aineistossani on -lle, jonka osuus kaikista allatiivin päätteistä on 77,1 prosenttia. Tyyppiä -llen esiintyy 21,1-prosenttisesti ja tyyppiä -llet 1,2-prosenttisesti.
Taulukko 10. Abessiivin loppu-k:llisuus Gananderin runoissa SKVR XV:ssä.
G

()

!! !!

[]

Gananderin

Mythologia

Gananderin

Täydennetty

ABESSIIVIN
PÄÄTE

perussäe
K

V

T

-tAk

31

-ttAk

1

-tA

6

2

18

-ttA

4

2

6

Fennican säe

vaihtoehtosäe

K

T

K

2

1

3

1

5

V

V

T

Yht.

säe
K

V

T
37
1

1

5

2

4

38

1

19

Heikkoasteinen abessiivin pääte näyttää olevan aineistossani yleisempi kuin vahva-asteinen. Loppu-k:llinen (-tAk) ja loppu-k:ton (-tA) heikkoasteinen pääte esiintyvät lähes yhtä monta kertaa. -k:ton vahva-asteinen pääte (-ttA) on myös kohtalaisen yleinen, mutta -k:llinen vahva-asteinen -ttAk esiintyy vain kerran. Astevaihtelusääntöjen kannalta onkin odotuksenmukaista, että vahva-asteisessa päätteessä
ei ole loppu-k:ta. Yllättävää on se, että heikkoasteinen -k:ton pääte on niin yleinen.
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Taulukko 11. e-nominien loppu-k:llisuus Gananderin runoissa SKVR XV:ssä.
G

()

!! !!

[]

Gananderin

Mythologia

Gananderin

Täydennetty säe

NOMININ
JOHDIN

perussäe

Fennican säe

vaihtoehtosäe

K

K

K

V

-ek

5

7

-et

8

1

9

-eh

2

2

4

-es

1

-e

30

T

V

T

V

T

1

K

Yht.

V

T

3

16

1
2

1

2

3

2

1

5

2

1

47

e-nominit ovat aineistossani pääsääntöisesti loppukonsonantittomia: e:hen päättyviä tapauksia on 60,3 prosenttia aineistoni kaikista e-nomineista. Konsonanttiloppuisista nomineista yleisin on k-loppuinen, jonka osuus on 20,5 prosenttia. etloppuisia on 11,5 prosenttia, eh-loppuisia 5,1 prosenttia ja es-loppuisia 2,6
prosenttia.
Taulukko 12. Gananderin

säkeiden

-k:lliset

tapaukset

runotyyppien

mukaan.

Irtosäkeiden loppu-k:t eivät ole tässä mukana.
RUNO-TYYPPI

Epiikka

Lyriikka ja tilanne-

Rahvaan-runous

Loitsut

6

176

runous
Loppu-k:t

11

50

SKVR XV:ssä Gananderin runoista epiikan piiriin laskettavia runoja on 39 (30
sivua kommentteineen), lyriikkaa ja tilannerunoutta 107 kappaletta (33 sivua
kommentteineen), rahvaanrunoja 7 (16 sivua kommentteineen) ja ylivoimaisesti
eniten loitsuja, 162 runoa (91 sivua kommentteineen). Tähän suhteutettunakin
loitsuissa loppu-k on merkitty tiheimmin, mikä selittynee loitsujen suurella imperatiivimäärällä. Rahvaanrunoja on niin vähän, että niistä ei juuri voi päätelmiä
tehdä. Eeppisissä runoissa loppu-k:ta esiintyy suhteessa vähiten.
3.2.2 Loppu-k:lliset muodot äänneympäristöittäin
Aineistossani on eniten loppu-k:llisia tapauksia terminaalissa asemassa, 166 tapausta 716:stä, eli 23,2 prosenttia kaikista terminaalin aseman muodoista on loppuk:llisia. Konsonantin etisiä tapauksia on 79 tapausta 879:sta, eli 9 prosenttia.
Vaikka vokaalin etisiä tapauksia on aineistossani määrällisesti vähiten, on niitä
kuitenkin prosentuaalisesti enemmän kuin konsonantin etisiä ja jopa lähes yhtä
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paljon kuin terminaalissa asemassa olevia tapauksia: 21 tapausta 126:sta eli 16,7
prosenttia. (Ks. taulukko 3.)
Terminaalin aseman muotojen runsaus tukee Terho Itkosen käsitystä126 sananloppuisten äänteiden säilymisestä. Jos runon kirjaaja on tauon edellä kuullut sananlopussa k:n, ei silloin voi olla kysymys alkukonsonantin aiheuttamasta loppukahdennuksesta, vaan säilyneestä loppu-k:sta. Myös konsonanttien etisen loppuk:n suhteellinen vähäisyys tukee Ojansuun (ks. 1903: 8 - 9) ja Terho Itkosen (ks.
1964: 228) teoriaa siitä, että konsonanttien edellä loppu-k olisi korvautunut sitä
edeltävällä konsonantilla (loppukahdennuksia ei ole Gananderin runoihin merkitty näkyviin). Fred Karlsson ja Jaakko Lehtonen ovat tutkineet loppukahdennuksen (tutkijat itse käyttävät termiä alkukahdennus) toteutumista puheessa. Heidän
esimerkkilauseensa oli rakennettu niin, että loppukahdennuksen laukaisevan morfeemin oikeanpuoleiseksi kontekstiksi saatiin esimerkkejä sekä morfeemin- että
sananrajoista, vokaaleista ja konsonanteista sekä erilaatuisista konsonanteista.
(Karlsson – Lehtonen 1977: 7 - 9.)
Karlssonin ja Lehtosen koko tutkimusaineistossa esille nouseva piirre on, että
aidon konsonantin kahdentuminen on huomattavasti tavallisempaa kuin glottaalisegmentin ilmeneminen vokaalialkuisen sanan edellä. Myös alkukonsonantin
laatu vaikuttaa kahdennukseen jonkin verran. Obstruentit (klusiilit, frikatiivit ja
affrikaatat) kahdentuvat useammin kuin resonantit (nasaalit, tremulantit, lateraalit
ja puolivokaalit), ja fonologiseen perusjärjestelmään kuuluvat konsonantit kahdentuvat tavallisemmin kuin marginaaliset konsonantit, esim. f (tavata firman).
Tutkijat toteavat, että kahdennuksen esiintymisessä on myös idiolektikohtaista
vaihtelua, jota ei voida täysin selittää edellisistä seikoista johtuvaksi. (Karlsson –
Lehtonen 1977: 16 - 17, 19.)
Koska loppukahdennus on loppu-k:n jatkaja, niiden esiintymistä voidaan verrata toisiinsa. Lisäksi tutkimani runot ovat alkuaan puhuttua kieltä. Tarkastelen
siksi konsonantin etisiä tapauksia myös niin, että otan huomioon loppu-k:ta seuraavan konsonantin laadun ja vertaan tuloksia Karlssonin ja Lehtosen tuloksiin.
Eniten esiintymiä aineistossani on p:n (17 tapausta 79:stä, eli 21,5 %), k:n (20
tapausta 79:stä, eli 25,3 %) ja s:n (9 tapausta 79:stä, eli 11,4 %) edellä, jotka
kaikki ovat obstruentteja. h:n etisiä loppu-k-tapauksia on 8, eli 10,1 %. t:n edelläkin tapauksia on 7, eli 8,9 %. Muut konsonantit, jotka seuraavat aineistoni loppu-

126

Itkonen toteaa, että sananloppuiset äänteet säilyvät sanansisäisiä herkemmin, koska sananlopussa
on aina tauon mahdollisuus. Sanan sisällä puhe ei helposti katkea, jolloin äänteet saattavat assimiloitua
toisiinsa ja muuttua. (Terho Itkonen 1964: 228.)
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k:llisia tapauksia, ovat resonantteja. Niistä tapauksia on kustakin vain muutama
(n:n, l:n ja v:n etisiä kutakin 4 tapausta eli 5,1 %, sekä m:n ja j:n etisiä tapauksia
kumpaakin 3, eli 3,8 %). Kaikki nämä konsonantit kuuluvat suomen kielen fonologiseen perusjärjestelmään, ja marginaalisista konsonanteista loppu-k:n jälkeen
ei ole aineistossani yhtään esimerkkiä. Loppu-k:n ja loppukahdennuksen häviäminen lieneekin edennyt samansuuntaisesti: Katoa on esiintynyt ensin marginaalisten, sitten perusäänteiden edellä. Vokaalien edeltä -k on alkanut hävitä ennemmin kuin konsonanttien edeltä. Konsonanteissa katoa on esiintynyt ensin resonanttien ja viimeiseksi obstruenttien edellä.
Vokaalin etisten loppu-k:llisten tapausten suhteellisen korkea prosenttiluku
selittyy osaksi sillä, että tapauksia on vähän k:ttomiakin, jolloin prosenttiluku
loppu-k:llisista suhteessa k:ttomiin saattaa olla harhaanjohtava. Lisäksi suurin osa
vokaalin etisistä loppu-k:llisista tapauksista on nomineja (ks. taulukko 3), jotka
esiintyvät aineistossani useamman kerran toistuvissa säkeissä Kavek ennen jaxo
jaxon, kavek ennek päästön päästi ja itek ilmoinen Jumala.
3.3

Gananderin säkeiden paikallisuus

SKVR XV:een sisältyy alue- ja paikkakuntakohtainen hakemisto (SKVR XV 1997:
661 - 665), jossa on annettu useimmille SKVR XV:n runoille sen mahdollinen
saantipaikkakunta. Paikkakunnat on järjestetty historiallisten maakuntien pohjalta
muodostettuihin vakiintuneisiin perinnealueisiin. Hakemisto perustuu kommentaareissa mainittuihin paikannimiin, jotka joskus edustavat runojen mahdollisia
saantipaikkoja, mutta useimmiten ne liittyvät runojen lähivastineiden sijainteihin,
runokieleen ja sen murrepiirteisiin, runokulttuuriin ja runojen rakenteellisiin ominaisuuksiin. Nämä paikannimet siis edustavat monella tapaa niitä alueita, joilta
Gananderin aineisto näyttää periytyvän. Toimittajat korostavat, että hakemistossa on
pyritty varovaiseen paikallistamiseen, joko pitäjäkohtaisesti tai alueittain. (SKVR XV
1997: 661). Paikannuksiin on yksittäisten säkeiden kohdalla suhtauduttava varauksellisesti jo senkin vuoksi, että runohahmot SKVR XV:ssä eivät välttämättä
vastaa sitä kokoelmaa, joka Gananderilla oli hallussaan 1700-luvulla, kuten jo
aiemminkin on todettu. SKVR XV:n yhden runon säkeet eivät välttämättä siis
kaikki ole peräisin samalta paikkakunnalta. Paikannukset kuitenkin antanevat
yleistä näkökulmaa Gananderin runojen saantialueisiin
Olen poiminut hakemistosta kaikki aineistoni runot, jotka on paikannettu, ja
merkinnyt karttaan (liite 3). Tämä kartta sisältää siis sekä niiden runojen mahdolliset saantipaikat, joissa on loppu-k:llisia muotoja, että myös niiden runojen mah226

dolliset saantipaikat, joissa ei ole loppu-k:llisia muotoja. Ne Gananderin runot,
joissa on loppu-k:llisia muotoja, olen lisäksi poiminut omiin karttoihinsa (liitteet 4
ja 5). Yhdelle runolle on toisinaan annettu hakemistossa useita saantipaikkakuntia
tai -alueita, jotka olen merkinnyt kaikki karttaan. Gananderin loppu-k:llisia muotoja sisältävien runojen mahdollisia saantipaikkakuntia hahmottavia karttoja on
kaksi: toisessa näkyvät tarkat paikkakunnat (liite 4) ja toisessa lisäksi laajemmat
alueet (liite 5), joille muutamat runot on paikannettu silloin, kun tarkkaa pitäjää ei
ole voitu nimetä (sama runo voi tosin olla paikannettu sekä jollekin tietylle paikkakunnalle että lisäksi myös laajemmalle alueelle, esim. yleensä Etelä-Karjalaan).
SKVR XV:n alue- ja paikkakuntakohtaisessa hakemistossaa Metsä-Suomi viittaa Vermlannin seutuun ja Etelä-Karjala Itä-Kannaksen alueeseen (esim. Jaakkima, Kurkijoki, Räisälä, Viipuri). Hakemiston ”Karjala” (ks. SKVR XV: 661)
yleisalueena on ongelmallinen, sillä sen pohjana on Gananderin sanakirjassaan
antama runosäkeen saantipaikkaan viittaava merkintä ”Carel”, jota Ganander ei
useimmiten tarkemmin selitä. Samaa merkintätapaa käyttää myös Porthan (ks.
Sarajas 1956: 252 - 254). ”Carel”-merkintöjä on pyritty myöhemmin, etenkin
SKVR XV:ssä, täsmentämään SKVR-aineiston avulla vertaamalla, mihin karjalaisiin traditioihin mikin esimerkki voisi liittyä. Vertailuaineistojen perusteella
hakemistossa karjalaisiksi merkityt aineistoni runot paikantuvat Timosen ja Kuusen selvitysten mukaisesti Vienaan, Suomen Pohjois-Karjalaan ja Etelä-Karjalaan
eli Karjalan kannakselle. (Sähköpostitieto Timoselta 27.2.2008 ja 2.11.2008.)
Aineistossani on kuitenkin kaksi sellaista yleiskarjalaiseksi määriteltyä loppu-k:n
sisältävää runoa, joita ei voi paikantaa tarkemmin. En ole merkinnyt näitä kahta
runoa kartalle ollenkaan. Olen karkeistanut SKVR XV:n hakemistoa siten, että
laajempien alueiden kartalla (liite 5) Savoon yleensä kuuluu myös Suomen maantieteellinen Pohjois-Karjala, Savo-Karjala ja Pohjois-Savo. Hakemiston yleiset
maininnat, kuten Lappi ja Itä-Suomi, olen jättänyt kokonaan pois.
Tarkkoja pitäjiä ja laajoja alueita en ole merkinnyt samalle kartalle selvyyden
vuoksi. Karttoja on siis luettava yhdessä, että kokonaiskuva loppu-k:ita sisältävien
runojen saantialueista muodostuu. Tosin tarkkojen paikannusten kartassa (liite 4)
ja yleisalueiden kartassa (liite 5) loppu-k:lliset runot paikantuvat lähes poikkeuksetta samoille alueille (ks. liitteet 4 ja 5).127 Kaikkien Gananderin runojen saantipaikkakartassa eivät näy laajojen alueiden (esimerkiksi yleensä Savon) paikan-
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Koska kartat (liitteet 4 ja 5) ovat niin yhteneväiset ja toisaalta laajojen alueiden paikannukset ovat
hyvin väljiä, kommentoin tässä luvussa vain tarkkoja paikannuksia. Huomautan, että tässäkään ”tarkat
paikannukset” eivät tarkoita varmoja paikannuksia, vaan paikkakuntakohtaisia oletettuja paikannuksia.
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nukset, sillä ne ovat samoilta alueilta kuin tarkat paikannuksetkin. Karttojen tarkoituksena on hahmottaa sitä aluetta, mistä Ganander on todennäköisesti saanut
runoja ja mistä runojen loppu-k:lliset muodot mahdollisesti ovat peräisin.
Ganander näyttää saaneen runoja aika monipuolisesti ympäri Suomen – vain
pohjoisimmat kolkat ja koillisosa ovat kartalla ilman pisteitä. Gananderin keruuverkosto on ulottunut Rantsilasta pitkälle itään ja länsirannikkoa myöten etelään.
Ganander asui Rantsilassa aika keskeisellä paikalla Suomea, mikä saattaa osaltaan selittää laajoja yhteyksiä. Pohjoinen ja koillinen ovat jäänet pimentoon kenties juuri huonojen kulkuyhteyksien vuoksi. Tihein runojen saantialue muodostaa
neliön, jonka kulmat ovat Vienan Uhtualla, Pohjois-Pohjanmaan Kiimingissä,
Pohjois-Karjalan Kesälahdella ja maantieteellisen Pohjanmaan Laihialla. Runojen
määrä lisääntyy kohti itärajaa: niitä on runsaasti koko pohjoiskarjalaisten murteiden alueelta, mutta kaikkein eniten itärajan tuntumasta Pielisjärven ja Kesälahden
väliseltä alueelta sekä Vienasta. Loppu-k:llisia muotoja sisältävien runojen alue
on suppeampi: suurin osa niistä sijoittuu nelikulmioon, jonka kulmat ovat Vienan
Uhtualla, Pohjois-Pohjanmaan Rantsilassa, Pohjois-Karjalan Kesälahdella ja Etelä-Savon Kangasniemellä. Eniten loppu-k:llisia muotoja sisältäviä runoja on Pohjois-Karjalan Pielisjärveltä, Ilomantsista ja Kesälahdelta.
Keski-Suomestakin Ganander näyttää saaneen runoja useista pitäjistä, ja Viitasaarelta, Pihtiputaalta sekä Karstulasta useampia. Pohjois-Savon laajalla murrealueella runot levittäytyvät tasaisesti ympäriinsä; eniten niitä on Kuopiosta, Kaavilta ja Kiuruvedeltä. Kainuun murteiden alueelta Ganander on myös saanut aika
runsaasti runoja. Etelä-Savon murteissa on keskittymä Juvalla, mutta muuten
runoja on vain muutama sieltä täältä. Loppu-k:sta näiden edellä luettelemieni
alueiden runoissa on muutamia esimerkkejä. Epäilemättä loppu-k:n vahvinta aluetta 1700-luvulla on ollut juuri Pohjois-Karjalan murrealue, ja muualla savolaismurteissa sitä on esiintynyt vähemmän.
Etelä-Pohjanmaan murteiden alueella on rypäs runojen saantipaikkoja osoittavia merkkejä Vaasassa, Isossakyrössä ja Laihialla, mutta muuten länteen päin
mentäessä on kartalla vain yksittäisiä merkkejä. Pohjois-Pohjanmaalla on selvä
tihentymä runojen saantipaikkakunnissa, mikä johtuu varmastikin Gananderin
läsnäolosta alueella. Sieltä on myös loppu-k:llisia muotoja sisältäviä runoja. Peräpohjalaisten murteiden alueelta runoja on vain muutama: Muoniosta, Kittilästä ja
Rovaniemeltä yksi kustakin sekä Kemistä neljä ja Simosta kaksi. Lounaismurteitten Laitilasta on jopa kuusi runoa, vaikka muuten murrealueelta ei runoja olekaan.
Yksi runo on lounaisista välimurteista ja viisi hämäläismurteista. Kaakkoismurteiden alueelta ja Inkeristä on muutamia yksittäisiä runoja.
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Kun verrataan kaikkien runojen saantikarttaa (liite 3) ja loppu-k:llisia muotoja sisältävien säkeiden saantipaikkojen karttoja (liitteet 4 ja 5), huomataan, että
loppu-k:ta osoittavat pisteet kartalla harvenevat siirryttäessä Suomen PohjoisKarjalan murrealueelta pohjoiseen, länteen ja etelään. Erityisesti peräpohjalaisten
murteiden ja lounaismurteiden alueelta Ganander näyttää saaneen saaliikseen
loppu-k:ttomia runoja. Gananderin runojen loppu-k:llisten muotojen edustus sopii
hyvin yhteen yleisen käsityksen kanssa loppu-k:n katoamisesta (luku 2.8): vaikka
runoja on runsaasti ympäri Suomen, loppu-k:llisia muotoja on vain tiettyjen alueiden runoissa.
Pohjois-Pohjanmaan loppu-k:t kertovat erittäin vanhasta murteesta, sillä alueelta on loppu-k kadonnut huomattavasti aiemmin kuin esimerkiksi savolaismurteista. Sitä on kuitenkin tavattu verrattain myöhään esimerkiksi Gananderin
asuinalueen liepeillä Pulkkilassa, kuten luvussa 2.8.1 todetaan.
Aineistossani on paikannettu Viipuriin, Soikkolaan ja Narvaan yksi loppuk:llisia muotoja sisältävä runo kuhunkin. Kettusen murrekartaston (1940a: 28)
mukaan loppu-k ei ole niissä säilynyt. Todennäköisesti näissä yksittäisissä esiintymissä on kyse siitä, että nämä aineistoni vanhat runokieliset tekstit ovat säilöneet säkeisiinsä arkaismin, joka muusta kielenkäytöstä on jo kadonnut. Toisaalta
Soikkolan ja Narvan runojen loppu-k:t selittynevät inkeroisen kielen (sekä Hevaan, ks. Kettunen 1940a: 28) säilyneellä loppu-k:lla. Runonlaulaja, jolta kyseinen teksti on saatu talteen, on voinut olla inkeroisen puhuja. Inkerin alueen asutushistorian128 valossa tuntuukin kummalliselta, että loppu-k on säilynyt inkeroisen kielessä (kaukana loppu-k:n ydinalueilta), mutta ei alueelle myöhemmin tulleiden inkerinsuomalaisten savakkomurteessa, jonka puhujien pääjoukko tuli
savolaismurteiden alueelta.
Karjalan kielen puhuma-alueille paikannetut muodot ovat epätyypillisiä, sillä
siellä loppu-k:ta ei pitäisi esiintyä. -k on kadonnut karjalasta jäljettömiin, eli sen
merkkinä ei ole enää nykykielessä edes loppukahdennusta (Leskinen 1998: 379).
Kettunen (1940b: 58) tosin pitää karjalan -k:n katoa suhteellisen nuorena ilmiönä
(vrt. Ruoppila 1955: 84). Yksittäiset pisteet kartassa (liite 4) eivät vielä todista
runon minkään saantipaikkakunnan loppu-k:llisuutta 1700-luvulla. Todennäköisin
selitys runojen loppu-k-muodoille tyypillisten loppu-k:n esiintymisalueiden ulkopuolella on varmasti se, että runot säilyttävät ikivanhoja piirteitä, jotka muussa
kielenkäytössä ovat jo aivan tuntemattomia. Toiseksi lähialueiden vaikutus tai
128

Inkerin asutushistoriasta ks. Leskinen (1982: 14, 1991: 230, 1999: 369 - 370) ja Lehto (1996: 30 31).
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tietyn runonlaulajan (jopa runon kirjaajan) loppu-k:n käyttö voi näkyä noissa
muodoissa. Loppu-k:n kadon eteneminenkään tuskin on ollut täysin säännöllistä,
vaan se on voinut hypätä yhden tai useamman pitäjän yli, jolloin -k on voinut
jäädä paikallisesti elämään varsinaisen loppu-k:llisen alueen ulkopuolelle. Jossakin pitäjässä on voinut olla henkilö tai muutamia henkilöitä, jotka ovat säilyttäneet loppu-k:n, vaikka se muuten olisikin jo alueelta kadonnut.
3.4

Gananderin säkeiden vertailu lähdeteksteihin

Tässä luvussa vertaan Gananderin loppu-k:llisia muotoja sisältävien säkeiden
kirjoitusasua Hormian väitöskirjassaan selvittämiin lähdesäkeisiin ja tarkastelen,
onko loppu-k:n merkintä niissä yhtenevä. Vertailussa ovat luonnollisestikin mukana vain Gananderin perussäkeet ja vaihtoehtosäkeet (ks. luku 1.4). Niistäkin
olen voinut verrata vain sellaisia säkeitä, joille Hormia on pystynyt osoittamaan
lähteen. Selvitykseni perusteella näitä säkeitä aineistoni loppu-k:llisia muotoja
sisältävistä säkeistä on noin kolmasosa eli 72 säettä. Tämä tukee luvussa 1.4.
esille tulevaa SKVR XV:n toimittajien näkemystä siitä, että SKVR XV:n pohjana
on se Gananderin kansanrunomateriaali, joka on aidointa ja kansankielisintä eikä
perustu suoraan ainakaan mihinkään painettuun lähteeseen. Kaikille SKVR
XV:ssä oleville Gananderin säkeille ei siis voida osoittaa lähdettä.129
Vertailuni periaatteena on se, että Hormia on selvittänyt, mistä lähteestä Ganander on kirjoittanut runosäkeensä sanakirjaan. Lähdin liikkeelle selvittämällä
ensin Gananderin sanakirjan ja sen hakemiston avulla, minkä hakusanan alla
Ganander antaa sanakirjassaan tutkimani säkeen. Sitten tarkistin Hormian (1961:
561 - 611) väitöskirjan sanahakemistosta, onko Hormia selittänyt kyseisen hakusanan tekstejä, ja jos on, onko hän selittänyt juuri etsimääni säettä. Tämä on
ainoa tapa varmistaa, että kyse on todella samasta säkeestä sanakirjassa ja Hormian selvityksessä. Jos selaisin Hormian teosta etsimällä samannäköisiä säkeitä kuin
aineistoni säkeet, en voisi olla varma, että kyseinen Hormian osoittama säe on
todella juuri se säe, jonka Ganander on todennäköisesti kopioinut sanakirjaansa,
sillä samanlaisia säkeitä liikkui useita.

129

SKVR XV:ssä ei ole annettu varsinaisia lähdetekstejä Gananderin säkeille vaan läheisiä vastineita,
joiden perusteella on voitu hahmottaa kokonaisia runoja Gananderin hajallaan olevista säkeistä. Edes
silloin, kun johonkin Gananderin säkeeseen on osa täydennetty jonkin toisen runon perusteella, ei tätä
toista runoa voi väittää Gananderin lähdetekstiksi, sillä kyseessä on vain samantyyppinen toisinto tai
erilainen saman runon kopio kuin Gananderin hallussa todennäköisesti ollut.
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Koska Gananderin alkuperäinen runokokoelma on hävinnyt, ei varmasti voida sanoa, mistä Ganander on minkäkin säkeen kopioinut. Hormia huomauttaa,
että Gananderin säkeiden palautus lähteisiinsä ei tarkoita, että kyseessä olisi välttämättä välitön lainaussuhde. Esimerkiksi suuri määrä kansanrunoja on säilynyt
vain sellaisina muistiinpanoina, jotka poikkeavat huomattavastikin Gananderin
hallussa olleista teksteistä. (Hormia 1961: 26.) Säevertailuni on siis vain suuntaa
antava mutta kertonee silti siitä, kopioiko Ganander loppu-k:t suoraan lähteistänsä. Onhan yleinen käsitys se, että runot pyrittiin tallentamaan ja kopioimaan mahdollisimman tarkkaan. Jos sekä Gananderin säkeessä että hänen oletetussa lähdetekstissään Hormian väitöskirjassa on molemmissa -k, on se todennäköisesti ollut
myös heidän mahdollisessa yhteisessä lähdetekstissään samoin.
Ne aineistoni loppu-k:ta sisältävät säkeet, joille Hormia on osoittanut lähteen,
palautuvat K. F. Berghin kokoelmaan, Gabriel Maxeniuksen väitöskirjan runoihin, Sakari Topeliuksen kokoelmaan, Porthanin väitöskirjan De Poesi Fennican
(PF) runoihin tai muihin Porthanin teksteihin, Erik Anders Crohnsin kokoelmaan
sekä Mythologia Fennican (MF) runojen käsikirjoituksiin. Säevertailun olen esittänyt liitteessä 8. Suurimmassa osassa näistä vertailusäkeistä (56 säkeessä) on
loppu-k merkitty samaan paikkaan kuin Gananderillakin. 16 sellaisessa säkeessä,
johon Ganander on merkinnyt loppu-k:n, sitä ei ole merkitty oletettuun Gananderin lähdesäkeeseen. Jos siis Hormian osoittamat säkeet ovat todella olleet Gananderin lähdetekstejä, näyttää Ganander kopioineen -k:n varsin tarkkaan. Edellä
luetelluista lähteistä vain Topeliuksen kokoelman säkeissä ei esiinny lainkaan
loppu-k:ta samoissa säkeissä kuin Gananderilla. Liitteessä 8 olen luetellut Gananderin loppu-k:lliset säkeet lähteisiinsä palautettuna. Taulukossa 13 näkyvät kuhunkin lähteeseen palautettujen säkeiden lukumäärät.
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Taulukko 13. Hormian osoittamien lähdesäkeiden ja Gananderin säkeiden loppu-k:n
merkintä.
GANANDERIN SÄKEEN LÄHDE

Lähde-säkeessä loppu-k

Lähde-säkeessä ei

YHT.

loppu-k:ta
Berghin kokoelma

35

5

40

Mythologia Fennica

9

4

13

De Poesi Fennica

7

Crohnsin kokoelma

6

2

8

Maxeniuksen väitöskirja

4

1

5

7

Topeliuksen kokoelma

5

5

Porthan

1

1

Muutamalle Gananderin säkeelle on Hormian väitöskirjassa osoitettu useampi
vaihtoehtoinen lähdesäe. Siksi taulukon 13 summien perusteella lähteisiinsä palautettuja säkeitä näyttää olevan enemmän kuin 72. Eniten Gananderin loppuk:llisia säkeitä on palautettu Berghin kokoelmaan.
Suonenjoen kappalaisen Karl Fredrik Berghin (1763 - 1844) kansanrunokokoelma sisältyy SKS:n arkistossa olevaan A. I. Arwidssonin (1791 - 1858) kokoelmaan, ja usein SKVR:n korpuksessa näiden runojen kohdalla mainitaankin
kerääjäksi Arwidsson (ks. esim. SKVR VI1 3333), vaikka todellisuudessa Arwidsson on saanut runot Berghiltä. Berghkään ei ole itse näitä runoja kerännyt tai edes
jäljentänyt. Ganander tunsi Berghin todennäköisesti itämurteiden alueelta kerätyn
runokokoelman perusteellisesti. Hormia toteaa Berghin hallussa olleiden kopioiden ja Gananderin sanakirjan sitaattien vastaavan toisiaan niin tarkasti, että niiden
täytyy olla kopioita samasta lähdetekstistä.130 Ganander on saanut Berghin kokoelman runoja Porthanilta mutta myös suoraan joltakin lähdemieheltä Kuopion
seudulta. (Hormia 1961: 70 - 73.)
Koska nykyinen Berghin kokoelma suoraan ei ole ollut Gananderin lähteenä,
mutta sekä siinä että Gananderin säkeissä loppu-k:t ovat lähes joka kerta täsmälleen samoilla paikoilla, voidaan olettaa, että Gananderin ja Berghin yhteinen alkuperäinen lähde on sisältänyt runsaasti loppu-k:ta. Selvää tuntuu olevan, että
Ganander on ainakin Berghin kokoelman tekstejä todella oikonut, sillä hän on ne
kiistatta tuntenut ja niitä kirjoituksissaan käyttänyt, mutta ortografia on Gananderilla ja Berghillä systemaattisesti erilainen. Ganander näyttää oikoneen jonkin

130

Tähän viittaa myös SKVR XV:ssä (1997: 151) runon 310 selityksessä esitetty oletus, että Gananderilla ja Berghillä on ollut kyseisestä runosta lähteenään sama iäkäs kompilaatio, jota kumpikin on
kehitellyt omilla lisäaineksillaan.
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verran lähdetekstiensä ortografiaa muutenkin kuin loppu-k:n kohdalla (ks. tästä
myös liite 8).
Täysin uskollinen ei Ganander näyttäisi lähteilleen olleen, minkä osoittaa se,
että 16 sellaisessa säkeessä, jotka Hormia on pystynyt palauttamaan oletettuun
lähteeseensä, ei ole merkitty -k:ta samaan kontekstiin kuin Ganander on omaan
säkeeseensä merkinnyt (ks. liite 8). Jos kuitenkin ajatellaan, että nämä Hormian
osoittamat vertailutekstit ovat todella olleet Gananderin säkeiden lähteenä, voidaan kysyä, miksi Ganander on merkinnyt -k:n, vaikka sitä ei ole lähdetekstissä?
Ensinnäkin huomionarvoista on se, että näissä edellä mainituissa säkeissä on
muutenkin arkaistisia muotoja tai sellaisia, joita en ole löytänyt muiden kuin Gananderin teksteistä. Näitä on Gananderin seuraavassa seitsemässä säkeessä:
[ajame] katoxen alak (Vertailutekstinä Ajame Katoxen alle)
otavaisten olkapäitek! (Vertailutekstinä otavaisten olka päitten)
Lähde tuonne, kunnak käsken (Vertailutekstinä Lennä tuonne, kunne käsken)
Mene tuonne, kunnak käsken (Vertailutekstinä Lennä tuonne, kunne käsken)
!! Lähde tuonne, kunnak käsken !! (Vertailutekstinä Lennä tuonne, kunne
käsken)
rahin rautaisen nänijk (Vertailutekstinä rahin rautaisen nenällä )
kavek ennek päästön päästi (Vertailutekstinä Cawec ennein päästön päästi)
Nämä yllä olevat tapaukset saattaisivat selittyä sillä, että Gananderilla on ollut
hallussaan todella vanhaa ja ainutlaatuista runomateriaalia, jota muiden kokoelmissa ei ole säilynyt. Gananderin lähteenä näille säkeille eivät silloin olisikaan
olleet nämä Hormian yllä luetellut säkeet tai edes niiden yhteiset lähteet, vaan
Gananderilla olisi ollut hallussaan näistä säkeistä todella vanhat toisinnot tai niiden kopiot. Voisi myös ajatella, että näissä säkeissä olisi Gananderin itsensä keräämää aineistoa, koska sitä ei ole muilla tässä muodossa säilynyt. Nämä yllä
olevat arkaistiset muodot (alak, olkapäitek, kunnak) pääasiassa selittyvät filologisen analyysin avulla; muodosta nänijk ks. irtosäkeen 151 analyysi ja muodosta
ennek runon 222 analyysi luvussa 3.1.8.1.
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Kuudessa Gananderin säkeessä ero suhteessa mahdolliseen lähdetekstiin on
ainoastaan loppu-k:n merkinnässä, eli säkeet ovat muuten (muutamia vähäisiä
ortografisia seikkoja lukuun ottamatta) täysin identtiset:
varomata vaaputtelek, (Vertailutekstinä waromutta waaputtele)
Sima pilvistä pirotak (Vertailutekstinä Sima pilwistä pirota)
tjen takaisen tammaamatak, (Vertailutekstinä tien takaisen tammamata)
kovan ilman koskematak (Vertailutekstinä Kovan ilman koskemata)
?[mustapa minä] ittekkik (Vertailutekstinä ?mustapa minä itekkin)
piäk pilvissä käräjät (Vertailutekstinä piä pilfwis[ä] [kä]räjät)
Nämä säkeet ovat niin selkeästi samanlaisia, että lainaussuhde vaikuttaa ilmeiseltä. Kun vielä otetaan huomioon, että kahdelle ylimmälle näistä säkeistä Hormia
on antanut lähteeksi MF:n (ks. liite 8), näyttäisi, että Ganander on kirjoittanut
saman säkeen kahdella eri tavalla: sanakirjaan k:llisen muodon kanssa ja Mythologia Fennicaan saman muodon samaan säkeeseen ilman loppu-k:ta. Lisäksi kaksi
lähdesäettä on yhdistetty Berghin kokoelmaan (tai sen lähteisiin), joita tekstejä
Gananderin on todettu muutenkin oikoneen. Tässä Ganander siis näyttäisi operoineen loppu-k:lla. Mahdollista on edelleen sekin, että Gananderilla on ollut nämä
säkeet sekä loppu-k:llisen että k:ttoman muodon sisältävinä teksteinä.
Loput kolme näistä 16 säkeestä poikkeavat toisistaan hieman enemmän kuin
äskeiset lähes identtiset säkeet, mutta eivät kuitenkaan merkittävästi. Erot Gananderin sanakirjaansa kirjaamissa säkeissä suhteessa oletettuihin lähdesäkeisiin
saattavat näissä alla olevissa tapauksissa johtua joko siitä, että lainaussuhdetta ei
ole ollut tai se ei ole ainakaan ollut välitön, tai sitten siitä, että Ganander on jonkin verran muokannut lähteidensä tekstejä:
sillä hyyllä hyy(vy)ttele(k) (Vertailuteksteinä Sillä hyyllä hyywyttelen ja Sillä
hyyllä hyytele)
Veäk päälle lemmen lehti (Vertailutekstinä Wä pällen lämmen lächti ja Wäe
pällen lämmen lächti)
höyräytäk höyhemensi (Vertailutekstinä Hyrähytä höyhenesi).
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4

Tulosten tarkastelu

Keskeisenä tutkimusongelmanani on ollut selvittää, millaisiin konteksteihin Ganander on merkinnyt loppu-k:n ja onko hänen loppu-k:n merkinnässään säännönmukaisuutta. Tutkimukseni perusteella näyttää, että säännönmukaisuutta sekä on
että ei ole. Loppu-k:n esiintyminen aineistossani ei ole morfologisesti säännöllistä
sillä tavalla, että esimerkiksi imperatiiveissa olisi aina systemaattisesti k. Loppu-k
on merkitty Gananderin säkeissä vain 14,5-prosentissa niistä tapauksista, joissa se
voisi esiintyä. Säännönmukaisuus näkyy kuitenkin sillä tavalla, että Gananderin
loppu-k:lliset tapaukset sijoittuvat aika hyvin yleisiin käsityksiin loppu-k:n esiintymisestä. Äänneympäristön näkökulmastakin tulokset aineistoni loppu-k:n esiintymisestä sopivat hyvin yhteen aikaisempien tutkimustulosten kanssa: eniten
loppu-k:ta on merkitty terminaalin aseman muotoihin, mikä on odotuksenmukaista.
Aineistossani esiintyy runsaasti juuri tyypillisimpiä loppu-k:llisia muotoryhmiä, jotka myös nykykielessä ovat yleensä loppukahdenteisia, ja vähemmän niitä,
joiden loppu-k:llisuudesta ei kaikilla aiemmilla tutkijoilla ole välttämättä havaintoja lainkaan. Vaikka -k onkin Gananderin runoissa yleensä historiallisesti odotuksenmukaisissa konteksteissa, muutamia erikoisia tapauksiakin aineistossani
on: Nominiin käyteliäk on Ganander virheellisesti merkinnyt loppu-k:n loppu-s:n
(ks. runon 275 analyysi luvussa 3.1.9) ja muotoon nänijk kenties loppu-h:n paikalle (ks. irtosäkeen 151 analyysi luvussa 3.1.8). Runon 270 säkeessä tiesit
kalunneesik kiveä on Ganander ehkä merkinnyt -k:n virheellisesti y. 2. persoonan
possessiivisuffiksiin, ellei sitten kyse ole ik-liitteestä (ks. runon 270 analyysi luvussa 3.1.10). Partisiipin perfektin myöntömuodossa on kytkystellyk lienee kysymys siitä, että sananloppuista t:tä on virheellisesti merkitty -k:lla, eli tässä ei ole
kysymys historiallisesta loppu-k:sta (ks. runon 273 analyysi luvussa 3.1.4). Muodossa ennek ‘ennen’ lienee puolestaan kysymys loppu-n:n merkitsemisestä k:lla
(ks. runon 222 analyysi luvussa 3.1.8.1).
Näiden virheelliseksi katsottavien muotojen syntyyn on monenlaisia syitä,
joista kirjurin osuus ei liene vähäisin. Kirjurin merkintöihin näkisin keskeiseksi
selittäjäksi lähdetekstit ja niiden laadun, mutta myös kirjurin oman kielellisen
tietoisuuden. Näiden kahden asian yhdistyminen voisi näkyä esimerkiksi partisiipissa kytkystellyk: jos Ganander oli tietoinen loppu-k:sta, ja sitä murteissa esiintyi,
saattoi hän senkin vuoksi tulkita t:n k:ksi esimerkiksi epäselvällä käsialalla kirjoitetusta tai muuten huonolaatuisesta lähdetekstistä. Virheelliset merkinnät ovat
voineet myös kulkeutua Gananderille muilta kirjureilta.
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Ganander näyttäisi tavoittaneen myös todella arkaistista ainesta, jota ei ole
muualla juuri säilynyt. Adverbit muunnak ‘muualle’ ja kunnak näyttäisivät olevan
erittäin harvinaisia tapauksia, joista ei ole esiintymiä juuri muualla kuin Gananderin runoissa, etenkään k-loppuisena. Niiden loppu-k lienee silti aito, kun kyse on
adverbeihin kunnek ja muuannek rinnastuvista muodoista, joissa esiintyy latiivinen loppu-k. (k)AnAk-liitteellisten muotojen loppu-k:llisia variantteja ei juuri
esiinny muilla kuin Gananderilla. Aineistossani on myös kaksi loppu-k:llista y. 3.
persoonan imperatiivin muotoa hajotkok ja vjerkök sekä optatiivi vjerkök. Näitä
myönteisiä kO-tunnuksellisia muotoja en ole löytänyt kenenkään muun kuin Gananderin teksteissä, eli tässäkin Ganander on pannut muistiin jotakin sellaista,
mitä muut eivät ole kenties löytäneet tai pitäneet muistiinmerkitsemisen arvoisena. Näiden muotojen loppu-k:t eivät toki välttämättä ole alkuperäisiä (kielihistoriallisesti tai niin, että ne olisivat todella kuuluneet alun perin muistiinkirjoitettuun
runoon), mutta Gananderin ei voida väittää niitä kuitenkaan loppu-k:llisiksi muuttaneen.
Jos ajatellaan, että loppu-k olisi merkitty nimenomaan sellaisissa muodoissa
tai säkeissä, joissa on säilynyt muitakin arkaismeja, kysymykseen tulisi ensinnäkin historiallinen nsi-suffiksi. Se esiintyy aineistossani samassa säkeessä loppuk:n kanssa SKVR XV:n runoissa 253, 257, 267, 287 ja 310. Myös adverbeissa
kunnak ja muunnak saattaisi loppu-k:n säilyminen olla yhteydessä harvinaisen
nnA-johtimen säilymiseen. Lisäksi historiallisten konsonanttivartaloiden esiintyminen näyttäisi liittyvän jossakin määrin k-loppuihin, esim. runossa 282 muodossa vjerkök, runossa 68 muodossa asetek ja runossa 287 muodossa lijkautek. Täysin merkityksetöntä ei liene sekään, että -k näyttäisi säilyneen myös muuten harvinaisissa muodoissa, eli morfologisesti arkaistisissa tai erikoisissa ja sellaisissa
muodoissa, joita vain Ganander on pannut muistiin. Tällaisia ovat jo edellä mainitut adverbit kunnak ja muunnak sekä kielteisen liitepartikkelin asut -AnAk ja kAnAk. Enemmän loppu-k:llisuus on kuitenkin aineistossani itsenäinen piirre, jota
ei voi suoraan kytkeä muihin arkaismeihin.
Gananderin loppu-k:n merkintään näyttävät vaikuttaneen erityisesti runojen
saantipaikkakunnat ja lähdetekstit. SKVR XV:n alue- ja paikkakuntahakemiston
perusteella tekemistäni Gananderin loppu-k:ta sisältävien säkeiden paikannuksista
kartalle muodostuva kuvio noudattaa hämmästyttävän hyvin loppu-k:n esiintymisestä suomen murteissa piirtyvää kuviota esim. Itkosen kartoissa (ks. liitteet 4 7). Eniten loppu-k:llisia muotoja sisältäviä runoja on Suomen Pohjois-Karjalasta
ja sen ympäristöstä. Loppu-k:lliset muodot harvenevat runoissa, kun siirrytään
Pohjois-Karjalasta pohjoiseen, länteen ja etelään.
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Muutamat loppu-k:ta sisältävät runot paikantuvat alueille, joilla loppu-k:ta ei
pitäisi esiintyä enää edes 1700-luvulla. Nämä selittynevät paitsi runokielen arkaistisuudella myös sillä, että runosäkeet loppu-k:ineen ovat voineet kulkeutua
pitkiäkin matkoja varsinaisen loppu-k:llisen alueen ulkopuolelle. Myös tietyn
runonlaulajan idiolekti saattaa tuottaa loppu-k:ta runoihin. Edelleen loppu-k on
todennäköisesti kadonnut epätasaisesti, jolloin -k on voinut säilyä pitempään jossakin pitäjässä, vaikka se ympäriltä olisi kadonnut jo aiemmin. Loppu-k:n horjuva
asema 1700-luvulla ja jo aiemminkin runojen muokkautuessa näkyy aineistossani: kato oli runojen muistiinpanovaiheessa jo valtaamassa alaa murteissa, jolloin
ilmiö ei enää toteutunut automaattisesti kansanrunoissakaan. On myös muistettava, että SKVR XV:n paikannukset eivät ole varmoja, ainakaan joka säkeen kohdalla, vaan ainoastaan suuntaa-antavia.
Ganander näyttää olleen varsin uskollinen lähteidensä loppu-k:n merkinnälle.
Suurimmassa osassa näistä Gananderin oletetuista lähdesäkeistä on loppu-k merkitty samoin kuin Gananderin vastaavassa säkeessäkin. Loppu-k:llisten säkeiden
selvityksen perusteella näyttää, että Ganander ei juurikaan muuttanut lähdetekstiensä loppu-k:n merkintää kirjatessaan säkeitä sanakirjaansa. Täydellisen selvyyden tästä saisi, jos myös k:ttomien säkeiden lähteet ja niiden loppu-k:llisuus selvitettäisiin. Merkittävä seikka on se, että vain noin kolmasosa eli 72 säettä aineistoni loppu-k:llisia muotoja sisältävistä säkeistä on pystytty palauttamaan johonkin
lähteeseen, vaikka lähes kaikki Gananderin sanakirjan kansanrunomateriaali on
käyty läpi. Tämä kertoo selkeästi siitä, että Gananderin kadonneissa lähteissä tai
niissä säkeissä, joille lähdettä ei ole olemassakaan, on esiintynyt loppu-k:ta. Lisäksi tämä myös tukee sitä, että aineistoni säkeet ovat aidointa ja kansankielisintä
materiaalia Gananderin kansanrunoissa, koska niille ei ole pystytty osoittamaan
lähdetekstejä ja toisaalta koska niissä on säilynyt loppu-k.
Sangen kiinnostavaa on se, että Ganander on merkinnyt loppu-k:n 16 sellaisessa säkeessä, jonka lähdetekstissä -k:ta ei ole samaan kontekstiin merkitty. Nämä Gananderin k-loppuiset muodot eivät näytä ainakaan kaikki virhemerkinnöiltä, ja tyypillisesti niissä on säilynyt muutenkin sellaista harvinaista ainesta, jota en
ole löytänyt muiden kuin Gananderin teksteistä (esim. otavaisten olkapäitek).
Kenties näissä tapauksissa Gananderin lähteenä eivät olekaan olleet Hormian
esittämät tekstit, vaan Gananderilla on voinut olla hallussaan sellaisia vanhoja
kopioita tai muistiinpanoja, jota muilla ei ole ollut tai joita muiden kokoelmissa ei
ole säilynyt. Nämä säkeet saattaisivat jopa edustaa Gananderin itsensä keräämää
runoaineistoa.
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Lisäksi olen osoittanut SKVR:n sähköisen korpuksen avulla, että joissakin
säkeissä Gananderilla on loppu-k:llinen muoto, mutta muissa kansanrunoissa
samanlaisessa kontekstissa ja samassa muodossa -k:ta ei ole. Nämä säkeet ovat eri
asia kuin edellä esillä olleet Hormian selvittämät oletetut lähdesäkeet, eli näissä
tapauksissa SKVR:n korpukseesta löytämäääni vertailusäettä ei voi pitää Gananderin lähdetekstinä, vaan hänen tavoittamansa säe on kenties arkaistisempaa tekstiä kuin muut vastaavat säilyneet säkeet ovat. Usein Gananderin sellaisessa säkeessä, jota ei ole muualla säilynyt, esiintyy loppu-k, mutta vähemmän harvinaisissa säkeissä taas loppu-k:ta ei useinkaan ole.
Ganander on merkinnyt loppu-k:n omiin säkeisiinsä useammin kuin se täydennetyissä säkeissä on merkitty, mikä kuitenkin kertonee Gananderin hallussa
olleiden tekstien alkuperäisyydestä eikä niinkään Gananderin omasta osuudesta
loppu-k:iden viljelyssä. Mythologia Fennican säkeissä loppu-k on merkitty harvemmin kuin Gananderin sanakirjan säkeissä. Mythologia Fennican säkeet näyttäisivät olevan siis jonkin verran toimitettuja, tai sitten ne eivät aina palaudu yhtä
alkuperäisiin lähteisiin kuin sanakirjan säkeet.
Vaikka Gananderin loppu-k:n merkintää näyttävät säätelevän lähinnä Gananderista itsestään riippumattomat seikat eli runosäkeiden lähdetekstit ja paikallisuus, morfologia, äänneympäristö ja säetyyppi, näyttää Ganander silti operoineen
jonkin verran tietoisestikin -k:lla. Osoituksena tästä ovat paitsi hänen itse tuottamissaan teksteissä esiintyvät muutamat loppu-k:t myös eräät filologisen analyysini tulokset. Selvitykseni vanhan kirjasuomen loppu-k-esiintymistä sähköisen korpuksen avulla osoittaa, että Ganander merkitsi -k:ta selvästi enemmän kuin muut
aikalaisensa. Suurin osa Gananderin loppu-k-tapauksista on sanakirjassa, ja näistä
sanakirjan tapauksista todennäköisesti suurin osa nimenomaan runoteksteissä.
Ganander näyttää merkinneen loppu-k:ta lähinnä nimenomaan runoihin. Usein
Ganander (ks. esim. 1997 s.v. pirahdan; kostun ja kärik) antaa hakusanojensa alla
loppu-k:llisen muodon ja liittää sen perään runosäettä tarkoittavan lyhenteen
Run., esim. seuraavissa kohdissa:
pirahak Run. imperat.
kostuk koipeheni Run.
kärik imperat. Run. pro kereä l. keri
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Ganander on ehkä pitänytkin loppu-k:ta runokielen piirteenä. Tutkimustulokseni
tosin osoittavat, että Ganander merkitsi -k:ta myös proosateksteihinsä (esim.
tapak se kesällä ja hevonen alkaa nihkautuak). Tähänastisen tutkimuksen väite
siitä, että Gananderin proosateksteissä esiintyisi vain kaksi arvoituskirjan tapausta, koetellak ja ulostoimittaak, sekä sanakirjan teksti Ejkö hän tuo mänek
ongellek, ei siis pidäkään paikkaansa. Tarkempaa selkoa tästä saisi, jos kävisi läpi
kaikki sanakirjan loppu-k:lliset sitaatit ja yrittäisi selvittää vielä niiden mahdolliset lähteet. Sanakirjan tapak se kesällä ja hevonen alkaa nihkautuak voisivat joka
tapauksessa hyvinkin olla jopa Gananderin itsensä muodostamia esimerkkilauseita. Huomattavaa on myös se, että Ganander on merkinnyt -k:n itse tuottamiinsa
runoteksteihin esimerkiksi säkeissä eik ook onnikaan ja Eikä waimohon wanuuk.
Vielä oleellisempaa on, että hän on merkinnyt -k:n historiallisesti odotuksenmukaiseen paikkaan. Hänellä näyttää olleen jonkinlainen käsitys siitä, mihin loppu-k
kuuluu ja mihin ei. Tämä loppu-k:n olemassaolon tiedostaminen näkyy myös
sanakirjan muodossa ikänäk, vaikka Ganander tässä tapauksessa näyttääkin lisänneen loppu-k:n sellaiseen paikkaan, johon se ei kielihistoriallisen tiedon perusteella kuulu. Ganander nimittäin lienee hahmottanut lähdetekstinsä muodon ikänä
muodostuvan (tyypin mitänä antaman mallin mukaisesti) vartalosta ikä- ja liitepartikkelista -änä, johon -k todella voisikin kuulua. (Ks. muodosta ikänäk luku
2.6.)
Yleensä Gananderin loppu-k:lliset tapaukset aineistossani ovat muodoltaan ja
merkitykseltään selviä. On kuitenkin huomattava, että siltikin ne avautuvat täysin
vasta kontekstissaan yhdessä muun säkeen kanssa kansanrunojen maailman kautta tarkasteltuna ja selitettynä. Kulttuurikontekstisidonnainen tulkinta on ollut
työssäni keskeistä. Sen avulla arkaismit aukenivat, loppu-k:llisten muotojen morfologiset tulkinnat varmistuivat ja aineistoni irtosäkeille löytyi mahdollisia konteksteja. Irtosäkeiden tulkinnassa ovat olleet keskeisellä sijalla myös Gananderin
sanakirja sekä vertailu SKVR-korpuksen kansanrunoteksteihin. Olen jakanut
perusfilologisen tulkinnan lisäksi erityistä selittämistä vaativat muodot konteksteineen ryhmiin seuraavasti:
1.

2.

Muodoltaan epäselvät tapaukset ovat morfologisesti erikoisia. Esimerkiksi
muoto nänijk säkeissä rahin rautaisen nänijk, tuolin kultaisen kukullen on
erikoinen ja vaatii perusteellisen morfologisen selvityksen kontekstin sekä
kielihistoriallisen tiedon avulla (ks. irtosäkeen 151 analyysi luvussa 3.1.8).
Merkitykseltään epäselvät tapaukset ovat morfologialtaan läpinäkyviä,
mutta niiden merkitys ei selittämättä avaudu. Yleensä nämä tapaukset ovat
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3.

4.

merkitykseltään harvinaisia, mutta niille kuitenkin löytyy selitys. Usein ne
esiintyvät muillakin kuin Gananderilla. Esimerkiksi aineistoni säkeessä joki
Jortanan kunehuk on morfologialtaan selvä y. 2. persoonan imperatiivi
kunehuk, jonka merkitys vaatii kuitenkin selvitystä. Muutamia merkitykseltään (ja usein muodoltaankin) epäselviä tapauksia on sellaisia, joista ei löydy
esimerkkejä mistään muualta kuin Gananderin runosta. Tällainen on esimerkiksi säkeissä Isäni sotaoroinen sotoannik sortuohon muoto sotoannik (ks.
runon 87 analyysi luvussa 3.1.11 tyypin -nik kohdalla).
Muodon merkitys on epäselvä kyseisessä kontekstissa. Näissä tapauksissa
morfologialtaan selvä muoto on myös merkitykseltään selvä silloin, kun sitä
tarkastellaan irrallisena muusta runokontekstista. Aineistossani muoto esiintyy kuitenkin sellaisessa kontekstissa, jossa sen merkitys ei avaudu tai johon
sen tiedossa olevat merkitykset eivät tunnu sopivan. Usein koko säkeen merkitys on silloin epäselvä. Tällainen on esimerkiksi säe Maa, syök marnuhensi.
Siinä esiintyy morfologialtaan ja merkitykseltään täysin läpinäkyvä y. 2. persoonan imperatiivi syök, mutta kontekstissa muodon merkitys kuitenkin hämärtyy: mitä maan pitää syödä ja miksi? Vasta analyysin jälkeen selviää, että
kyseisellä säkeellä maata pyydetään vetämään eli syömään sisuksiinsa asukkinsa eli käärme (ks. runojen 267 ja 287 analyysit luvussa 3.1.1.1).
Merkitys ja muoto ovat kumpikin epäselviä ja aukeavat vain kontekstin
perusteella, jota täytyy selittää sekä kielihistoriallisen tiedon että tekstinaikaisen kulttuurin avulla. Tässä tarkoitan tapauksia, joiden merkitys ja
muoto eivät selviä perusfilologisella tulkinnalla. Esimerkiksi säkeet liskoani
lijkahutak, hakoani hairautak vaativat perusteellisen selvityksen, jotta muoto
ja merkitys varmistuvat (ks. runon 339 analyysi luvussa 3.1.1.1).

Tutkimukseni perusteella hahmottuu Gananderista kuva monimuotoisena filologina. Kuten luvussa 1.4 tulee esille, Gananderia voidaan pitää kriittisenä ja valistuneena: vaikka hän kertoo kansanuskosta, pyrkii hän oikomaan harhakäsityksiä
ja antaa ymmärtää, että itse ei uskonut siihen, mitä ennen oli kansa uskonut. Kuitenkin tutkimukseni osoittaa, että vaikka Ganander ei itse johonkin uskokaan,
saattaa hän kuitenkin väittää – joskus hyvinkin hatarilla perusteilla – kansan kutsuneen jotakin joksikin tai uskoneen johonkin. Gananderin sanakirjan lähteisiin
kuuluva poikkeuksellisen valtava kansanrunoaineisto rikastuttaa sanakirjan kieltä
mutta on myös antanut Gananderille aihetta vääriinkin yleistyksiin – hän näyttää
kehittäneen joitakin analyysejaan pelkästään runosäkeiden perusteella. Ganander
on antanut sanakirjassaan – joskus jopa yksittäisen säkeen perusteella – joillekin
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sanoille ja ilmiöille sellaisia synonyymeja ja merkityksiä, joita niillä tuskin on
ollut. Hän esimerkiksi nimittää Kapeita (‘henget’) kalastajiksi runosäkeen Kapeet
kalalle läxi perusteella (ks. runojen 215 ja 222 analyysit luvussa 3.1.9).
Erityisesti paralleeleina käytetyt sanat ovat johtaneet Gananderia harhatulkintoihin, kun merkitykseltään alkuaan hyvinkin erilaiset sanat esiintyvät esimeriksi
alkusoinnun vuoksi tilapäisesti synonyymisina ilmauksina. Esimerkiksi runossa
338 Ganander on antanut muodolle heran-karva merkityksen ‘saukko’ ja runossa
339 muodolle putti merkityksen ‘kärppä’, vaikka kummassakin tapauksessa lienee kyseessä tilapäismuodoste. (Ks. runojen 338 ja 339 analyysit luvussa 3.1.1.1.)
Myös pilkooma merkityksessä ‘haava’ lienee poetismi (ks. runon 352 analyysi
luvussa 3.1.7).
Gananderilla on myös selkeästi virheellisiä tai sekavia tulkintoja. Ganander
antaa sanakirjassaan sanoja ja asioita, joita ei ole todellisuudessa ollut. Esimerkiksi marnu merkityksessä ‘maha’ (ks. runojen 267 ja 287 analyysit luvussa
3.1.1.1) lienee Gananderin virheellinen tulkinta. Runon 267 (ks. luku 3.1.1.1)
säkeen vastaan syväntän sulajak käsittelyssä tulee esille, että Ganander on tarkoituksella saattanut muuttaa omaan tekstiinsä lähdetekstin imperatiivin syleäk imperatiiviksi sulajak. Toisaalta nämä säkeet tietysti voivat edustaa harvinaista ainesta,
joka ei ole muualla säilynyt. Runon 336 analyysissa (ks. luku 3.1.1.4) tulee puolestaan esille, että Ganander ei ole hahmottanut muodossa ehtiök ts-yhtymän murrevarianttien vaihtelua. Hän on sijoittanut optatiivin ehtiök verbin ehtiä alle ja
antanut sille merkityksen ‘etsiä’. Ganander ei myöskään näytä tunnistaneen refleksiivimuotoa irtosäkeessä Herran puoskari puhitek, jonka Ganander selittää
merkitsevän ‘puhtaasta paikasta tuo’.
Gananderin selitykset saattavat tuntua mielikuvituksellisilta osittain siksikin,
että hän selittää niissä kansanrunojen maailmaa, sitä, mitä kyseinen säe on tarkoittanut omalla paikallaan kansanrunossa, eikä suinkaan tavallista elämää ja sen
kieltä, vaan jopa omaa aikaansa vanhempaa maailmaa. Ganander antaa sanakirjassaan useille hakusanoille tai esiintymille sekä yleismerkityksen että erikseen
vielä kansanrunomaailmassa esiintyvän muodon ja merkityksen. Ganander näyttäisi siis pitäneen erillään todellisen maailman ja sen kielen sekä runojen maailman ja runokielen. Jos tätä kahtalaisuutta ei oteta huomioon, saattavat Gananderin
sanakirja ja sen analyysit vaikuttaa hyvinkin sekavilta ja harhaanjohtavilta. Gananderin tulkintoja ei siis voi arvioida suhteessa todelliseen elämään ja maailmaan.
Toisaalta taas Ganander saattaa selittää jotakin runosäettä hyvin konkreettisesti, mikä tulee esille säkeen – ej ne loihtien lumouk tulkinnassa runossa 214 (ks.
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luku 3.1.2). Ganander selittää sanakirjassaan tietäjän varautumiseen kuuluvia
metaforisia säkeitä Kengin kengäni lujaxi, panen paulani kijndiäxi konkreettisesti
kenkien sitomiseksi. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että Ganander ei olisi tuntenut tietäjän varautumiseen kuuluvaa metaforaa tai että hän olisi tulkinnut sitä
väärin. Hän on vain kääntänyt säkeet suoraan ruotsiksi niiden konkreettisen – ei
metaforisen – merkityksen perusteella.
Yllättävää ei toki ole se, että Gananderin sanakirjassa on runsaasti sanoja ja
ilmauksia, jotka esiintyvät ensimmäistä kertaa. Oleellista on se, että Gananderilta
nämä ovat periytyneet myöhemmille sanakirjantekijöille. Tällaisia ovat esimerkiksi kaiha, kaihi merkityksessä ‘paha’ ja kävyn kanta merkityksessä ‘huono ihminen, heittiö’. Aineistoni AnAk- ja kAnAk-tapaukset valaisevat Gananderin runoaineiston laatua ja sen merkitystä fennistisen tutkimuksen kohteena: hänen teksteihinsä perustuvat monet myöhempien kirjoittajien materiaalit. Juuri AnAk-asun
variantti -nAk, joka esiintyy Renvallin ja Lönnrotin sanakirjoissa, näyttäisi lainautuneen niihin Gananderin sanakirjasta.
Säkeiden että huono hoivan saisik, avun angen tarvihteisik analyysissa runon
142 (ks. luku 3.1.3) kohdalla tulee esille, että Ganander näyttäisi kirjoittaneen
nominin angeh, ange virheellisesti n-loppuisena asussa angen. Vanhan kirjasuomen sanakirjan (VKS s.v. ange) hakusana ange ja Renvallin sanakirjan hakusanat
ankain l. angen näyttäisivät perustuvan Gananderin sanakirjaan. Näin Gananderin
filologinen tulkinta on jättänyt jälkensä myöhempiin teoksiin − kaikkine virheineenkin. Nämä havainnot kertovat, että runokieli Gananderin kirjaamana on
päässyt vaikuttamaan suomen kielen kuvaukseen sanakirjoissa ja kieliopeissa.
Runokielen tutkimus ja analyysi voivat siis osaltaan valaista suomen kielen tieteellisen kuvauksen historiaa.
Tutkimustulokseni sivuavat myös loppu-k:n ja loppu-k:llisten muotoryhmien
historiallista kehitystä. Tulosteni perusteella loppu-k:n ja loppukahdennuksen
häviämisellä lienee ollut samansuuntainen katoamistie: Kato on alkanut marginaalisten äänteiden edeltä ja jatkunut sitten perusäänteiden kohdalla. Perusäänteissä katoa on esiintynyt ensin vokaalien ja sitten konsonanttien edellä, joissa
taas ensin resonanttien ja sitten obstruenttien edellä. Possessiivisuffiksien morfologiaa käsittelevässä luvussa totean, että loppu-k saattaa joissakin tapauksissa
kulkea päätteen mukana eikä välttämättä itsenäisesti ilmaise mitään. Esimerkiksi
3. persoonan possessiivisuffikseissa loppu-k on alun perin esiintynyt vain monikon suffiksissa mutta siirtynyt myös yksikön 3. persoonaan monikon antaman
mallin mukaisesti.
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Aineistoni näyttää tukevan teoriaa, jonka mukaan kAAn-liite olisi ollut alkuaan tyyppiä *kAn ~ γAn perinteisen ajattelutavan mukaisen *kAhAn ~ γAhAn
-tyyppisen asun sijasta. Olen ottanut kantaa myös käsityksiin kin- ja kAAnliitteiden loppukonsonanttien alkuperästä. Luultavasti liitepartikkelien loppukonsonanttien välisissä suhteissa on kysymys loppu-n:n ja loppu-k:n yleisestä sekoittumisesta suomessa. (Ks. tästä lisää luvusta 2.6.)
Kaikesta edellä esitetystä huolimatta voi edelleen silti kysyä, miksi Gananderin SKVR XV:een kootuissa runoissa on niin runsaasti vaihtelua loppu-k:n merkinnässä: peräkkäiset säkeet ja jopa peräkkäiset muodot voivat erota loppu-k:n
merkinnän suhteen. Kaikkein selvin selitys varioinnille on nähdäkseni se, että
Gananderilla on kiistatta ollut hallussaan samasta runosta useita erilaisia tekstejä.
Näissä erillisissä teksteissä on kenties esiintynyt systemaattisemmin samassa
tekstissä loppu-k:llisia tai k:ttomia muotoja, mutta Ganander on purkanut kokonaiset tekstit hajasäkeiksi sanakirjaansa. Kun säkeet sitten on koottu SKVR
XV:een, ovat alun perin ehkä eri teksteihin kuuluneet säkeet nyt joutuneet peräkkäin, jolloin Gananderin loppu-k:n merkintä näyttää epäjohdonmukaisemmalta
kuin se onkaan. Esimerkiksi Gananderin sanakirjan runosäkeet ilman uxen
ulwomata ja näkemille nousematak voisivat olla peräisin eri teksteistä, joista toisessa loppu-k olisi esiintynyt säännöllisesti, toisessa taas ei ehkä lainkaan. SKVR
XV:ssä saattaa siis olla samassa runohahmossa aineksia eri alueilta, eri lähdeteksteistä ja erilaisista säetyypeistä.
Mythologia Fennican ja sanakirjan välisessä vertailussa tulee esille, että Ganander on kirjoittanut saman säkeen kahdella eri tavalla: sanakirjaan k:llisen
muodon kanssa ja Mythologia Fennicaan saman muodon samaan säkeeseen ilman
loppu-k:ta. Edelleen aineistoni runossa 281 on säkeet Veäk päälle lemmen lehti,
kultalummek luikahutak, joille lähdetekstiksi osoitetut K. F. Berghin (SKVR VI1
3333) säkeet kuuluvat: wä pällen lämmen lächti, kulta lummeck luikauta. Gananderin sanakirjasta löytyy kolme vastaavaa säevarianttia: weä päällen lemmen
lehti, kulta lumme luikahuta; weäk päälle lemmen lehti, kulta lummek luikahutak
ja weä suulle lummen lehti, lummet kultanen luikahutak. SKVR XV:ssä (1997:
113) arvellaan Gananderin korjanneen Berghin säkeet kirjatessaan ne sanakirjaansa vastaamaan omaa horjuvaa käsitystänsä savolaismurteista. Olisiko Ganander
kirjannut saman säkeen kolmella toisistaan selvästi poikkeavalla tavalla sanakirjaansa? Se on mahdollista, mutta luultavammin hänellä on ollut useita runotekstejä, joissa nämä säkeet ovat olleet eri tavoin. Myös se, että Ganander on nähnyt
tarpeelliseksi selittää jotakin säettä useammalla kuin yhdellä tavalla, vaikka kyseinen säe esiintyykin sanakirjassa vain kerran, kertoo siitä, että hänellä on tämä
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sama säe esiintynyt useassa eri kontekstissa ja eri tekstissä kansanrunokokoelmassaan. Äänneympäristökin aiheuttaa eroja saman säkeen muotoihin. Myös
kielen rakenne vaikuttaa, sillä esimerkiksi optatiiveissa liitepartikkeli s:n esiintyminen jättää loppu-k:n pois.
Runokieltä on pidetty paitsi sekavana myös jotenkin irrallisena muusta kielestä ja sen erikoiset muodot on helposti saatettu kuitata pelkiksi poetismeiksi.
Tutkimukseni kuitenkin osoittaa, että vaikka runokieli on oma kielenkäytön lajinsa, jota säätelevät muun muassa runomitan vaatimukset, se sittenkin on systemaattista omalla tavallaan. Tutkimusaineistossani lähes kaikki loppu-k-tapaukset
pystytään selittämään kielihistorian avulla. Tutkimani runokieli ei ole kaoottista
massaa, jossa voisi esiintyä mitä tahansa, vaan ainakin loppu-k:llisuuden näkökulmasta se jäsentyy järkeväksi systeemiksi, joka ei poikkea muusta kielenkäytöstä morfologian tai fonologian suhteen juurikaan. Kielen rakenteen lisäksi aineistoni runoissa myös mytologiset seikat vaikuttavat aidoilta, vaikka muutamissa
kohdissa Gananderilla onkin kyseenalaisia tulkintoja. 1700-luvulla ihmisillä –
erityisesti runolaulajilla – oli vielä vankka tietämys mytologiasta. Myös 1700luvulla runojen muistiinmerkitsijöilläkin oli vielä tuntuma kansanuskoon, jumaliin ja niiden toimiin. Tämä lienee vähentänyt kirjaajien väärinymmärryksiä ja
niiden aiheuttamia muutoksia runoteksteissä, vaikka se tuskin on kokonaan niitä
estänyt.
Runokielen tutkimuksen pitkälliseen laiminlyöntiin on saattanut vaikuttaa
paitsi sen aliarviointi tutkimusmateriaalina myös se, että tutkimus on ollut kovin
työlästä. Nykyisin käytössä olevat sähköiset arkistot helpottavat runokielen ja
myös muun vanhan kielen tutkimusta, kun laajat aineistot on mahdollista käydä
kohtuullisella työmäärällä systemaattisesti läpi. Sähköisten aineistojen kautta
tutkijalle avautuvat aivan uudenlaiset mahdollisuudet massiivisten aineistojen
hyödyntämiseen ja niiden kielellisen materiaalin keskinäiseen vertailuun. Olen
tutkimuksessani käyttänyt järjestelmällisesti olemassa olevia sähköisiä runokielen
ja muun vanhan kielen aineistoja sekä murremateriaaleja. Olen tutkimustyössäni
hyötynyt Unix-kielen hallinnasta ja muiden sähköisten hakujen sujuvasta käytöstä. WWW-pohjaiset hakusysteemit (kuten Kaino tai SKVR-korpus) ovat helppokäyttöisempiä ja näin suuremman käyttäjäkunnan ulottuvilla kuin esimerkiksi
Kotuksen poistumassa olevat Unix-pohjaiset korpukset, mutta niiden avulla ei
pysty niin monipuolisiin hakuihin kuin Unixin avulla on pystynyt. Kaikkiin Kotuksen sähköisiin materiaaleihin ei Kainon kautta ole vielä toistaiseksi päässytkään. Runokielen tutkimiseen on nyt olemassa hyvät välineet. Hienoja aineistoja
ei kannata jättää hyödyntämättä, vaikka niiden käytön omaksuminen luontevaksi
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tutkimusmenetelmäksi vaatiikin aluksi vaivaa, opettelua – ja ehkäpä myös joskus
jonkinlaista asenteen muutostakin.
Olen työssäni pyrkinyt selvittämään filologisen analyysin avulla, millaisissa
konteksteissa kirjuri Christfrid Tuomaanpoika Ganander on merkinnyt tutkimani
arkaismin runoteksteihinsä. Käyttämäni menetelmä antoi mahdollisuuden lähestyä erästä vanhan kirjasuomen ahkeraa työskentelijää ja paljastaa jotakin hänen
käsityksestänsä kielen rakenteesta sekä siitä kiehtovasta työprosessista, jonka
salat menneisyys muutoin on iäksi salvannut. Gananderin sulkakynä on lakannut
rapisemasta Rantsilan pappilan vintillä jo reilut 200 vuotta sitten, mutta Ganander-tutkimuksella on yhä paljon selvitettävää. Gananderin sanakirja tarjoaa monia
kiintoisia tutkimusaiheita, mutta erityisesti sen loppu-k:ta sisältävät proosatekstit
ovat jääneet kiehtomaan mieltäni. Gananderin kansanrunoistakaan ei kaikkea ole
vielä lausuttu. Kuten kirjurimme arvoituskokoelmansa esipuheessa muotoilee:
”Usiammat nijstä minä olen peräti ulos jättänyt; ja se on uskottawa että monta
muuta arwotusta wielä meidän maasamme on joita en ole tainnut tawottaa.
Kookkoot ja lisätkööt muut toisti ne kuin jälillä löyttää taitaan.” – Moni arvoitus
odottaa vielä selvittäjäänsä Gananderin teksteissä.
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Tutkimushanke_Hakkinen1.html. [Viitattu 7.4.2009.]
Almanakka = /korpus/1800/almanakka: Almanakka. Almanakkojen liitekirjoituksia.
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pieniarunoja1818.sen = Gottlund, C. A.: Pieniä Runoja Suomen Poijille Ratoxi I (1818).
Koostaja: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Päivitys 21.6.2000. Saatavissa:
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Psalttari = Agricola, Mikael: Dauidin Psaltari [tekstikorpus]. - Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus [viitattu 25.2.2008]. Alkuperäisteos ilmestynyt painettuna 1542.
Aineistona on Agricolan teosten 1. uudistettu näköispainos vuodelta 1987. (Sisältyy
kokoelmiin Vanhan kirjasuomen korpus: Agricola.) Saatavissa: http://kaino.kotus.fi/
korpus/vks/meta/agricola/agri3ps_rdf.xml. [Käyttöaika tammikuu 2003 - huhtikuu
2009.]
renvall/renvall.sgml = Renvall: Suomalainen sanakirja. Koostaja: Kotimaisten kielten
tutkimuskeskus. Päivitys 9.7.1996. Saatavissa: http://www.kotus.fi/aineistot.
[Käyttöaika tammikuu 2003 - maaliskuu 2008.]
SKVR = Suomen Kansan Vanhat Runot digitoituina. Koostajat: Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura ja tieteen tietotekniikan keskus CSC. Suomen Kansan Vanhat
Runot I - XV. 1908 - 1997. Toimittaneet Martti Haavio, Hämäläis-Osakunta, Kaarle
Krohn, J. Lukkarinen, A. R. Niemi, T. Pohjankanervo, T. Pohjankanervo & J.
Lukkarinen, Väinö Salminen, Senni Timonen & Matti Kuusi, Y. H. Toivonen. SKST
121, 139 - 151, 685. Helsinki. Saatavissa: www.finlit.fi/skvr/.[Käyttöaika huhtikuu
2003 - huhtikuu 2009.]
SKVR-tietokanta = SKVR-tietokanta - Suomen Kansan Vanhat Runot sähköisessä muodossa. – http://dbgw.finlit.fi/skvr/skvr-tietokanta.php. [Viitattu 7.4.2009.]
smtr1847.sen = Suomettaren vuosikerta 1847. Koostaja: Kotimaisten kielten
tutkimuskeskus. Päivitys 9.10.1996. Saatavissa: http://www.kotus.fi/aineistot.
[Käyttöaika tammikuu 2003 - maaliskuu 2008.]
smtr1848.sen = Suomettaren vuosikerta 1848. Koostaja: Kotimaisten kielten
tutkimuskeskus. Päivitys 9.10.1996. Saatavissa: http://www.kotus.fi/aineistot.
[Käyttöaika tammikuu 2003 - maaliskuu 2008.]
ssv1833.sen = Sanan Saattaja Viipurista, vuosikerta 1833. Koostaja: Kotimaisten kielten
tutkimuskeskus. Päivitys 9.10.1996. Saatavissa: http://www.kotus.fi/aineistot.
[Käyttöaika tammikuu 2003 - maaliskuu 2008.]
ssv1841.sen = Sanan Saattaja Viipurista, vuosikerta 1841. Koostaja: Kotimaisten kielten
tutkimuskeskus. Päivitys 9.10.1996. Saatavissa: http://www.kotus.fi/aineistot.
[Käyttöaika tammikuu 2003 - maaliskuu 2008.]
Sähköiset aineistot = Kotuksen arkistot ja aineistot. –http://www.kotus.fi/aineistot
/#Shkisetaineistot. [Viitattu 7.4.2009.]
tvs1820.sen = Turun Viikko-Sanomat, vuosikerta 1820. Koostaja: Kotimaisten kielten
tutkimuskeskus. Päivitys 9.10.1996. Saatavissa: http://www.kotus.fi/aineistot.
[Käyttöaika tammikuu 2003 - maaliskuu 2008.]
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tvs1823.sen = Turun Viikko-Sanomat, vuosikerta 1823. Koostaja: Kotimaisten kielten
tutkimuskeskus. Päivitys 9.10.1996. Saatavissa: http://www.kotus.fi/aineistot.
[Käyttöaika tammikuu 2003 - maaliskuu 2008.]
varia1695b.sen = Ruotzin Suru Weisu -- Drotningin Ulrica Eleonoran [kuoleman
johdosta]. Koostaja: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Päivitys 30.3.2005.
Saatavissa: http://www.kotus.fi/aineistot. [Käyttöaika tammikuu 2003 - maaliskuu
2008.]
wk1701.sen = Uusi Suomenkielinen Wirsi-Kirja. Koostaja: Kotimaisten kielten
tutkimuskeskus. Päivitys 16.8.2004. Saatavissa: http://www.kotus.fi/aineistot.
[Käyttöaika tammikuu 2003 - maaliskuu 2008.]

Painamattomat lähteet
MA = Muoto-opin arkiston kokoelmat. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos
– KKT.
ONA 280:2 = Oulun nauhoitearkiston nauha 280:2. Rantsila. Haastateltavana Eino Antti
Linna s. 1902. Nauhoittanut Liisa Kylmänen 10. 8. 1962. Oulun yliopisto, suomen
kieli.
RIEMU-LAULUT RUNOISISSA = Onnittelurunon Riemu-Laulut Runoisissa muunnelmat 1766.
Käsikirjoitus. SKS, Kansanrunousarkisto. Topelius, Z. I g 9, 15: 19 - 20.
SMSA = Suomen murteiden sana-arkiston kokoelmat. Helsinki: Helsingin yliopiston
suomen kielen laitos – KKT.
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Liite 1 Vanhan kirjasuomen ja 1800-luvun
kirjasuomen sähköiset aineistot
Vanhan kirjasuomen sähköiset aineistot:

Agricola
–

Agricolan teokset (1543 - 1552): n. 431 000 sanaa.

Virret
–
–
–

–

Jaakko Finnon virsikirja (n. 1583): n. 19 000 sanaa.
Hemminki Maskulainen: Virsikirja (1605): n. 48 700 sanaa.
Hemminki Maskulainen: Vanhain Suomen maan Pijspain, ja Kircon Esimiesten Latinan kieliset laulud (1616) eli Piae Cantiones -laulukokoelma: n.
11 800 sanaa.
Uusi Suomenkielinen Wirsi-Kirja (1701): n. 88 400 sanaa.

Biblia 1642: n. 915 500 sanaa.
Saarnat
–

25 ruumissaarnaa 1600- ja 1700-luvulta: n. 153 500 sanaa.

Lait
–
–
–
–
–
–
–

Martin maanlainsuomennos (1500-luvulta): n. 53 000 sanaa. (Myös konemuotoinen saneluettelo.)
Ljungo Tuomaanpojan maanlainsuomennos (1601): n. 49 000 sanaa ja kaupunginlainsuomennos (1609): n. 35 300 sanaa.
Abraham Kollaniuksen maanlainsuomennos (1648): n. 56 135 sanaa ja kaupunginlainsuomennos (1648): n. 61 600 sanaa.
Kircko-Laki Ja Ordningi (1688): n. 31 300 sanaa.
Ruotzin Waldacunnan Laki 1734 (1759): n. 113 800 sanaa.
Acta Historica Fennican 1500 - 1800-lukujen asiakirjat: n. 35 600 sanaa.
Asetustekstejä 1500 - 1800-luvuilta: n. 666 000 sanaa.
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Almanakat
–

Almanakkatekstejä 1700- ja 1800-luvulta: n. 118 400 sanaa.

Lizelius
–
–
–

Pöytyän ja Mynämäen kirkonkokousten pöytäkirjoja (1756 - 1771): n. 17 400
sanaa.
Suomalaiset Tieto-Sanomat ja Suomenkieliset Tieto-Sanomat (1775 - 1776):
n. 24 400 sanaa.
Tiedustuskirja (1780): n. 9 200 sanaa

Ganander
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Maan Miehelle (onnitteluruno) (1763): n. 100 sanaa
Suomalaisten Siunauxet (hääruno) (1766): n. 1100 sanaa
Riemu-Laulut Runoisissa (onnitteluruno) (1766): n. 300 sanaa
Welwollinen Jälki-Muisto ja Waiwalloinen Elämäkerta (hautajaisruno)
(1766): n. 1100 sanaa
Wanhan Wuoden Muistutuxet - - Uuden Wuoden Toiwotuxet (1771): n. 900
sanaa
Suomalaiset Arwotuxet, Wastausten kanssa (1783): n. 5 700 sanaa.
Uudempia Uloswalituita Satuja (1784): n. 27 000 sanaa.
Wenäjän Naima-Wijsu (1787): n. 200 sanaa
Maan-Miehen Huone- ja Koti-Aptheeki (1788): n. 8 300 sanaa.
Eläinden Tauti-Kirja (1788): n. 12 700 sanaa.

Frosterus
–

Hyödyllinen Huwitus Luomisen Töistä (1791): n. 23 200 sanaa.

Laurentius Petri
–
–
–
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Muutamat Christilliset Saarnat Yhteisest-Synnin Tunnustoxest ia Hywästisiunauxest (1644): n. 10 400 sanaa
Ajan Tieto / Suomenmaan menoist ja vscost / erinomaisest Suomen Pispoist
(1658): n. 1 600 sanaa
Christillinen Saarna Engeleistä (1670): n. 7 000 sanaa

Varia
–

n. 70 nimikettä eri aloilta, mm. Westhin teksti, Upsalan käsikirja ja ns.
E-teksti 1500-luvulta, Speitzin sota-artiklojen ja vuorityöasetuksen suomennokset 1600-luvulta sekä Florinuksen sananlaskukokoelma 1700-luvulta: n.
206 500 sanaa.

1800-luvun kirjasuomen sähköiset aineistot:
Listassa ovat aakkosjärjestyksessä ensin kirjat ja artikkelit, sitten lehdet ja viimeisenä sanakirjat ja sanastot.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Aejmelaeus, K. (suom.): Bredowin Yhteinen historia kansakoulujen tarpeeksi
(1847)
Ahlholm, J.: Yhteinen maailman historia (1830)
Ahlman, F. (suom.): Rüeggin Kasvatustieteen Oppikirja (1871)
Ahlqvist, A.: Kieletär 1871
Ahlqvist, A.: Runebergin Neljä virttä (Suomi 1858)
Ahlqvist, A.: Suomenkieliset kirjeet (1845 - 1889)
Ahlqvist, A.: Suomenmaan virkojen ja virastojen nimiä (Suomi1864)
Ahlqvist, A..: Venäläisiä sanoja suomen kielessä (Suomi 1857)
Ahlqvist, A.: Viides matkakertomus (Suomi 1858)
Ahlqvist, A. (suom.): Wingen Yhteinen Historia Lyhykäisesti Suomen Kansalle (1845)
Almanakkojen liitekirjoitukset 1820, 1821, 1823, 1824, 1826, 1827, 1828 ja
1829
Almanakkojen liitekirjoitukset 1810 - 1821, 1823 - 1829
Anonyymi (suom.): Franklinin Vanhan Richardin Aave- ja Neuvokirja (1826)
Anonyymi (suom.): Älykäs Emäntä (1855)
Asetus 1805: Isändäin ja Palkollisten keskinäisistä oikeudeista ja velvollisuudeista (ilm. 1820)
Aulén, J.: Täydellinen Syöpäläis-kirja (1862)
Björkqvist, A.: Uskon Harjoitus Autuuteen 1 - 2
Bonsdorff, K.R.: Eläin-tiede eli Zoologia 1 - 2 (1867, 1868)
Borenius, A. F.: Luvun-Laskennon Oppi-Kirja (1844, 2. p.1848)
Borg, C.G. (suom.): Edmund von Bergin Kertomus Suomenmaan Metsistä
(1859)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Bäckvall, J. (suom.): Topeliuksen Luonnonkirja (1860)
Bäckvall, J. (suom.): Topeliuksen Maammekirja (1876)
Böcker, C.C.: Neuvoja Pellavan Ruokkojille, Kehrääjille ja Kutojille (3. p.,
1835)
Canth, M.: Lehtikirjoituksia ja puheita (1874 - 1896)
Castrén, R.: Asevelvollisuudesta Suomessa (1881)
Corander (Koranteri), H.K.: Suomalajnen Kieli-Oppi kovlujen tarpe’eksi
(1845)
Corander, Klas (Korander, Lavus): Yleinen maa-tiede (1862)
Costiander, M.: Virgilion (ts. Vergiliuksen) Aineias (Suomi 1858)
Dahlberg, K. (suom.): E. Hisingerin Sieni-kirja (1863)
Edlund, O. R.: Kaloista ja kalanviljelyksestä (1886)
Eklöf, J.F.: Kolmiomittaviivain merkillisimmät yhtisoudet ynnä tasanneskolmiomitanto (1848)
Ehdoitus Sotamiehen kirjaksi Suomen sotaväkeä varten (1880)
Eurén, G. E.: Suomalainen Kielioppi Suomalaisille (1852)
Europaeus, D. E. D.: Pieni Runon-seppä (1847)
Forsman, J. O. (mukaillut): Tietoja Maailman kansoista (1860)
Forsström, F.: Kirjoituksia laki-asioista 1 - 2 (1862)
Friman, Th.: Lukemisia Suomen rahvalle, Viipurista. 1. Suomen rahvaan olo
Pietarissa (1849)
Frosterus, A. (suom.): Wilcockin Kallihit Hunajan-Pisarat kalliosta Kristuksesta (6. p., 1839)
Frosterus, B. L. (suom.): Höijerin Perustus-Tieto Soitantoon ynnä MusiikiSanakirja (1877)
Gottlund, C.A.: Otava, 1. osa s. 61 - 144 (1831), 2. osa (Ritvalan Helka 1832)
Gottlund, C.A.: Pieniä Runoja Suomen Poijille Ratoxi 1 - 2 (1818, 1821)
Granlund, J. F. (suom.): Kokki-Kirja (1849)
Hannikainen, P.: Anttonius Putronius eli Eli Antto Puuronen (Kanava 1/1846)
Hannikainen, P. (suom.): de Banvillen Gringoire (Kirjallinen Kuukauslehti
1873)
Hannikainen, P. (suom.): Hugon Hernani (n. 1870– )
Hannikainen, P.: Joululahjukset (Kanava, Sanansaattaja Viipurista 1846 1847)
Hannikainen, P. (suom.): Lapsuuden ystävät (s.a.)
Hannikainen, P. (suom.): Luulo-sairas (s.a.)
Hannikainen, P. (suom.): Pietar Patelin eli sukkela asianajaja (1864)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Hannikainen, P. (mukaillut Schillerin Thurandot’sta): Selima (1861)
Hannikainen, P.: Silmänkääntäjä (1865)
Hannikainen, P.: Sukuylpeys (Kanava, Sanansaattaja Viipurista 1845)
Hjelt, O. E.: E. Winterin väitöskirja Vaimon Synnyttimistä ja Raskauden
tilasta (1860)
Hornborg, H. E.: Vähän Totuutta, Kolmessa Jako-luokassa (1818)
Hårdh, H. E.: Katsahdus analytisen geometrian keksimiseen, tarkoitukseen ja
menetystapaan (1876)
Ignatius, K. H. J.: Tarpeellinen Lasten-Kirja (1840)
Ingman, E. A.: Ovatko taudit itsenäisiä, eläväisiä olentoja (1849)
Juteini, J.: Ajan Viete, elli Moninainen Runo-kokous (1817)
Juteini, J.: Kirjoituksia (1810)
Juteini, J.: Lyhyt Neuvo Lapsen Opettajalle (1816)
Juteini, J.: Perhe-Kunda (1817)
Juteini, J.: Pilakirjoituksia (1816)
Juteini, J.: Pila Pahoista Hengistä (1817)
Juteini, J.: Suomalainen, elli Runo Ahkeruudesta Suomessa (1816)
Juteini, J.: Uusia Sanan Laskuja (1817)
Juteini, J.: Valittuja Suomalaisten Sananlaskuja (1818)
Juteini, J.: Viisauden Vaellus Maan päällä (1826)
Keckman, C. N.: Suomenkieliset kirjeet (1812 - 1838)
Keckman, C. N. (suom.): Zschokken Kultala (1834)
Kilpinen, V. (suom.): Neljä ensimmäistä kirjaa ynnä viidennen määritykset
Euklideen alkeista (1847)
Kilpinen, V. : Suomalaiset sukunimet Viitasaarella (Suomi 1859)
Kilpinen, V.: Vähän suomalaisista sukunimistä (Suomi 1857)
Kivi, A.: Kootut teokset (1855 - 1871)
Krohn, J. (suom.): Stöckhardtin Kemian oppi aloittelijoille (1864)
Koskinen, Y. ym.: Suomen Sotalaitoksen järjestämisestä (Ote Kirjallisesta
Kuukauslehdestä 1876)
Krohn, J.: Kemiallisia tiedesanoja. Suomi-kirja 1862 s. 159 - 169
Krohn, J.: Suomenkielinen Runollisuus Ruotsinvallan aikana (1862)
Lagervall, J. F.: Nimien suomentaminen (Kanava, Sanansaattaja Viipurista
n:o 15/1846)
Lilius, Anton: Hübnerin Bibliallinen Historia (1850)
Lilius, Aukusti.: Käytännöllinen opastus Yksinkertaisessa kirjanpidossa
(1862)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Lütken, C. F. (suomentaja tuntematon): Zoologia (1866)
Länkelä, J. : Matkakertomus Inkerinmaalta (Suomi 1859)
Lönnrot, E.: Kantele 1 - 4 (1829, 1829, 1830, 1831)
Lönnrot, E. (suom.): Palmenin La’in-opillinen käsikirja Yhteiseksi sivistykseksi (1863)
Lönnrot, E.: Muistelmia ihmisten elosta kaikkina aikoina.1. kirja s. 1 - 195
(1836)
Lönnrot, E.: Valittujen teosten 1., 3., 4. ja 5. osassa ilmestyneitä suomenkielisiä tekstejä
Malmberg, J. (suom.): Bunyanin Yhden Kristityn Vaellus Autuahan Ijankaikkisuteen (1809)
Mela, A. J. (suom.): J.D. Hookerin Botaniki (Kasvioppi) (1879), s. 120 - 124
(kasvinnimien luettelo).
Meurman, A.: Isänmaan puolustuksesta (1882)
Meurman, A.: Maatilojen Yleiset rasitukset Suomessa (1880)
Meurman, A.: Veroista Suomessa (1878)
Nyman, H.: Hyödyttäväisiä ja Huvittavaisia Kertomuksia Yhteiselle Kansalle
Kehoitukseksi hyvään ja varoitukseksi pahasta (1842)
Murman, J. W.: Kertomus Tiedustusmatkasta Pohjanperällä (Suomi 1862)
Murman, J. W.: Setän Opetuksia Sielu-Tieteessä (1856)
Nyman, H.: Hyödyttäväisiä ja Huvittavaisia KertomuksiaYhteiselle Kansalle
Kehoitukseksi hyvään ja varoitukseksi pahasta (1842)
Polén, R.: Johdanto Suomen kirjallishistoriaan (1858)
Rein, Th.: Oppikirja muodollisessa logiikassa (1862)
Renqvist, H.: Viinan kauhistus (1835)
Renqvist, H.: Väärän opin kauhistus ja oikian opin puolustus (1854)
Renqvist, H.: Yxi sangen merkillinen historia (1815)
Roos, S.: Johdatus Sanain oikeaan kirjoittamiseen (1851)
Roos, S.: Kristillinen ja terveellinen lasten kasvattaminen I (1856)
Roos, S.: Kristillinen ja terveellinen lasten kasvattaminen II (1857)
Roos, S. (suom.): O. Ulen Mintähden ja Sentähden. Kysymyksiä ja Vastauksia Kaikkeen Luonnon Tietoon kuuluvissa Asioissa (1845)
Rålamb, Å.: Yksi vähäinen ja lyhy Käsi-Kirja - - - Kaupasa (1835)
Salmelainen, E.: Suomen Kansan Satuja ja Tarinoita 1 - 4 (1852, 1854, 1863,
1866)
Salonius, P. (suom.): J. C. Loben Musikin katkismus (1881)
Sandberg, H.: Hiihtourheilu Suomessa s. 0 - 2, 133 - 141 (1891)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Sandberg, H.: Hiihtourheilu Suomessa (1860)
von Schröter, D. H. R.: Finnische Runen (1819)
Sohlberg, H. F.: Yhteinen Kieli-Oppi (1861)
Suomalainen, K.: Suomalaisia keskusteluja 1. (1885)
Suomalainen, K.: Suomalaisia keskusteluja 2. (1886)
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran keskustelemiset 1858 - 1859 (Suomi
1858)
Topelius, Z.: Suomen Kansan Vanhoja Runoja ynnä myös Nykyisempiä Lauluja 1 - 5 (1822, 1823, 1826, 1829, 1831)
Varelius, A.: Enon opetuksia luonnon asioista 2 (1856)
Wikman, P. G.: Jäähyväisiä Vehkalahden Pitäjän asukkaille (1840)
Keski-Suomi 1/1871
Kirjallinen Kuukauslehti 1867 ja n:o 6/1869
Mehiläinen 1859
Oulun Viikko-Sanomia 1829, 1830, 1831, 1832
Sanan Saattaja Viipurista 1833, 1841
Suometar 1847, 1848
Turun Viikko-Sanomat 1820, 1823, 1830
Ahlman, F.: Svenskt-Finskt Lexicon (1865, suomalais-ruotsalaisena)
Helenius, C.: Suomalainen ja ruozalainen sanakirja [ruotsalais-suomalainen
osa] (1838)
Lönnrot, E.: Ruotsin, Suomen ja Saksan Tulkki (1847; Lönnrotin Valittujen
teosten 3. osasta puuttuvat jaksot)
Renvall, G.: Suomalainen Sana-Kirja I–II (1823, 1826)
Suomalainen Puhuttelija. Finsk Parlör (1860)
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Liite 2 Luettelo tutkimusaineistoni k-loppuisista
tapauksista
Vasemmassa reunassa on runon numero SKVR XV:ssä, sitten loppu-k:llisen
muodon rivi kyseisessä runossa, loppu-k:llinen muoto ja sen äänneympäristö, eli
terminaali asema (T), konsonantinetinen (K) ja vokaalinetinen (V). Lyhenne IS
tarkoittaa irtosäkeitä, jotka on luetteloitu SKVR XV:ssä sivuilla 185 - 191. Numero IS:n perässä kertoo irtosäkeen järjestysnumeron. k-loppuiset muodot on lueteltu muotoryhmittäin järjestettynä, mutta taipumattomia ei ole jaettu tässä alaluokkiin, vaan hakemisen helpottamiseksi ne löytyvät runojen mukaisessa numerojärjestyksessä kaikki saman otsikon alta. Sanansisäiset kahdentumat ja täydennettyjen säkeiden loppu-k:lliset tapaukset ovat luettelon lopussa erikseen.
Imperatiivin y. 2. persoona
59: 25
80: 23
84: 1
91: 7
115: 1
142: 30
30
39
192: 6
8
198: 2
214: 35
227: 15
241: 6
242: 13
243: 3
253: 5
41
256: 19
24
26
41
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kokoak
sysyäk
sä-äk
pirahak
annak
tulek
jouduk
levitäk
kostuk
kestyk
jauhak
piäk
läikäytäk
kokoak
kunehuk
puuhaelek
hyyvyttelek
höyräytäk
hyljäytäk
varventelek
kavaak
tulek

(T)
(T)
(K)
(T)
(V)
(K)
(T)
(T)
(K)
(K)
(V)
(K)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(K)
(T)
(T)
(T)
(K)

41
49
57
58
257: 24
25
26
27
28
29
267: 44
60
269: 8
280: 21
21
25
281: 16
17
19
284: 2
285: 6
287: 9
303: 14
305: 7
310: 74
77
327: 23
331: 7
338: 17
339: 5
6
9
340: 7
10
341: 29
349: 7
8

jouvuk
sammuttelek
tummennak
himmennätäk
peitätäk
peittelehek
tummennatak
himmennätäk
hyyvyttelek
jähyttelek
syök
sulajak
kärik
vojjak
vojjak
rapaak
veäk
luikahutak
luikahutak
vojjak
tipahak
syök
sovitak
käytäk
otak
vääk
äläs satatak
muihuttelek
ylennäk
lijkahutak
hairautak
hairautak
loukautak
pirotak
vaaputtelek
loukkautak
piäk

(T)
(T)
(K)
(K)
(K)
(T)
(K)
(K)
(T)
(T)
(K)
(T)
(K)
(V)
(K)
(T)
(K)
(T)
(T)
(K)
(T)
(K)
(T)
(K)
(K)
(K)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(K)
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17
352: 11
20
21
360: 10
12
361: 2
5
7
365: 4
366: 2
2
33
34
IS: 93
IS: 150
IS: 165
IS: 168
IS: 171
IS: 176

iskek
älä vihastuk
käytäk
käytäk
vääk
rapajak
ijätäk
loukautak
pirotak
muihuttelek
tulek
jouvuk
si-ok
panek
käytävytäk
päästäk
sysäjäk
levitäk
ennätäk
rapauk

(V)
(T)
(K)
(K)
(K)
(T)
(V)
(T)
(T)
(T)
(K)
(T)
(K)
(K)
(T)
(K)
(T)
(T)
(V)
(T)

Imperatiivin Y. 3. persoonan muodot
282: 10
hajotkok
12
vjerkök

(T)
(T)

Imperatiivin refleksiivimuodot
68: 6
lyötek
7
asetek
287: 8
lijkautek
IS: 37
puhitek

(K)
(T)
(T)
(T)

Optaviivit
140:5
243: 11
244: 17
279: 4
280: 7

(T)
(T)
(T)
(T)
(K)
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kelkuttook
ällös viruok
äläs viruok
vjerkök
tuuok

303: 4
336: 49
352: 17
364: 6

lijttyök
ehtiök
kä(yv)vyk
ehtiök

(K)
(V)
(K)
(V)

Indikatiivin ja potentiaalin preesensin kieltomuodot
97: 6
koskes tunnek
140: 6
ej tullek
12
en rakastuk
142: 3
ej ljenek
152 a: 3
ej joudak
192: 4
ejpä kostuk
209: 1
ej ljenek
214: 30
ej lumouk
227: 11
ei palelek
241: 22
ei jouvak
242: 15
ei huuhattelek
330: 48
ei hajoak
336: 27
ett hairautak
37
ett hairautak
43
ej tulek
47
ej ljenek
66
ett hairautak
72
ett hairautak
359: 3
en värvyk
5
en koskek
366: 13
ei sira-ak
IS: 21
ei menoak
IS: 22
ei vaikutak
IS: 152
ej kurnak

(K)
(K)
(T)
(T)
(K)
(K)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(K)
(K)
(T)
(T)
(V)
(V)
(T)
(T)
(K)
(K)

Konditionaalin y. 3. persoona
97: 15
tulisik
122: 12
ej raukeaisik
142: 16
saisik
17
tarvihteisik
214: 13
ej soisik

(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
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14
28
29
37
38
223: 9
239: 8
256: 61
257: 21
349: 10
11
12
IS: 23
IS: 159

ej vitosik
ej soisik
ej vitosik
ej soisik
ej vitosik
korventusik
ej olisik
vaikkenisik
vaikkenisik
ej soisik
ej vitosik
olisik
ei turmeleisik
saisik

(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(K)

Aktiivin partisiipin perfekti
273: 5
on kytkystellyk

(T)

1. Infinitiivin latiivi
68: 13
97: 6
100: 2
121: 1
142: 4
22
23
152a: 3
196: 5
227: 18
317: 4

vauvvotellak
käyväk
yhyttäytyäk
najjak
tehäk, tehäk
loitak
asnatak
ollak
römytäk
elääk
ruvetak

(T)
(T)
(T)
(T)
(T, T)
(T)
(K)
(T)
(T)
(T)
(T)

k-loppuiset taipumattomat
62: 15
68: 1
97: 12
117: 8
129: 17

alattek
tännek
kunnek
kunnek
alak

(T)
(T)
(K)
(K)
(T)
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208: 43
211: 29
212: 4
222: 2
246: 6
253: 33
36
293: 1
2
8
296: 10
310: 75
313: 9
314: 1
336: 56
367: 7
8
IS: 119
IS: 131
IS: 151
IS: 195

tahik
kunnak
alastik
ennek
muunnak
kunnak
olkapäitek
kunnek
kunnek
sinnek
kunnak
tahik
kunnak
kunnak
lävitek
kunnek
kunnek
alatek
taitavastik
nänijk
tuonnek

(K)
(K)
(V)
(K)
(T)
(K)
(T)
(K)
(K)
(K)
(K)
(K)
(K)
(K)
(T)
(K)
(K)
(T)
(T)
(T)
(K)

Allatiivi
267: 57
269: 8
327: 24

kähyllek
kerällek
sisällek

(T)
(T)
(T)

Abessiivi
100: 12
106: 9
128: 2
132: 6
7
195: 18
208: 50
51
209: 70

istuitak
hajoamatak
ystävätäk
kihlasormuxitak
kirjokintahitak
kukoitak
läiskämätäk
lijkkumatak
yhtymätäk

(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(K)
(T)
(T)
(T)
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212: 5
227: 8
9
239: 10
242: 7
8
9
11
269: 7
309: 46
47
310: 57
58
317: 5
12
13
327: 25
349: 33
34
350: 7
8
352: 15
15
16
16
366: 11
IS: 34
IS: 67
IS: 215

vaatteitak
palelematak
koskematak
muojuittak
putoamatak
putoamatak
tippumatak
yhtymätäk
yhtymätäk
pyöräyttämätäk
vaapauttamatak
maistamatak
tavoittamatak
rautarukkaisitak
yhtymätäk
rupeamatak
tuhkimatak
tammaamatak
keximätäk
tammaamatak
keximätäk
kokematak
koskematak
pikoamatak
pilkkoamatak
nousematak
haltiotak
väj(j)ystämätäk
varajamatak

(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)

Kin ja kaan, kään-liitteet
87: 26
107: 3
115: 3
122: 9
125: 1
127: 1

sotoannik
hyvänäk
ittekkik
jokaik
minäik
minäik

(K)
(T)
(T)
(K)
(V)
(V)
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142: 14
19
151: 1
3
177: 5
204: 9
244: 5
6
310: 67
335: 12
336: 26
27
36
37
49
65
66
71
72
364: 6
IS: 22
IS: 22

sennik
kussahik
pahaik
hyvääk
ej mitänak
muorillennik
suuremmatkik
jalommatkik
paaestaik
sijtäik
ajjonkanak
harvoinkanak
ajjonkanak
harvoin kanak
etenpätäik
ajjonkanak
harvoin kanak
ajjonkanak
harvoin kanak
etenpätäik
pikkustanak
väheäkänäk

(K)
(K)
(K)
(K)
(T)
(T)
(T)
(K)
(K)
(K)
(T)
(K)
(T)
(K)
(T)
(T)
(K)
(T)
(K)
(T)
(T)
(T)

Nominit
211: 44
215: 1
2
222: 1
2
253: 51
275: 4
9
281: 17
348: 2
4
362: 1
3
4

itek
kavek
kavek
kavek
kavek
itek
käärek
käyteliäk
kultalummek
itek
itek
itek
itek
itek

(V)
(V)
(V)
(V)
(V)
(V)
(K)
(T)
(K)
(V)
(V)
(K)
(K)
(K)
281

Possessiivisuffiksit, y. ja m. 3 sekä y. 2. persoona
76:30
sisaruensak
195: 12
itusak
13
ituisak
14
maltaisesak
15
itusak
270: 18
kalunneesik
IS: 103
salvottinsak
IS: 159
tukkahasak

(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(K)
(T)
(T)

SANANSISÄISET TAPAUKSET
63: 107
itekkin
111
itekkin
64: 29
itekkin
65: 40
itekkin
65: 43
itekkin
74: 14
itekkin
115: 3
ittekkik
155: 4
vanhatakkin
159: 4
rekensäkkin
ränkensäkkin
196: 2
toistikkin
202: 4
sijtekkin
204: 3
kaiketikkin
IS: 116
itekkin

(K)
(K)
(K)
(K)
(K)
(K)
(K)
(K)
(K)
(K)
(K)
(K)
(K)
(K)

MUISTA RUNOISTA TÄYDENNETYT TAPAUKSET
66: 13
[itek]
19
[itek]
91: 4
[etsimähek]
97: 1
[en tunnek]
158: 2
[johik]
169: 2
[koetak]
192:5
[ei kestyk]
195: 16
[maltaisesak]
215: 8
[ei lienec]

(K)
(K)
(T)
(V)
(K)
(K)
(K)
(T)
(T)
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226: 13
17
310: 26
348: 11
352: 8
10
14
352: 9

[älä palelek]
[palelek]
[itek]
[eitek]
[tulek]
[älä sutuk]
[annack]
[vätek]

(T)
(T)
(K)
(T)
(K)
(K)
(K)
(K)
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Liite 3 Gananderin kaikki paikannetut runot
SKVR XV:ssä
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Liite 4 Gananderin tarkasti paikannetut runot,
joihin on merkitty loppu-k

285

Liite 5 Loppu-k:llisia muotoja sisältävät
Gananderin runot laajoilla yleisalueilla

PERÄMEREN
RANNIKKO ●
METSÄSUOMI

●●●●●

VIENA

●●●●●●
●●●●●●
●●●●●

POHJOISPOHJANMAA

●●

POHJANMAA

SAVO

●●

●●●●
●●●●
●●
HÄME
●●

LAATOKAN
KARJALA

●●

ETELÄKARJALA

●●
INKERI ●
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Liite 6 Loppu-k:n katoamisprosessi terminaalissa
asemassa suomen murteissa Terho Itkosen
(1965: 202) mukaan
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Liite 7 Loppu-k:n katoamisprosessi vokaalin
etisessä asemassa suomen murteissa Terho
Itkosen (1965: 219) mukaan
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Liite 8 Gananderin runosäkeiden vertailu
Hormian esittämiin lähdesäkeisiin
Käytetyt lyhenteet:
To = Sakari Topeliuksen kokoelman runot
Max = Gabriel Maxeniuksen väitöskirjan runot
Cro = Erik Anders Crohnsin kokoelman runot
Bergh = K. F. Berghin kokoelman runot
MF = Mythologia Fennican (MF) runojen käsikirjoitukset
PF = Porthanin väitöskirjan De Poesi Fennican (PF) runot
Porthan = muut Porthanin tekstit

GANANDERIN SÄE

LÄHDESÄE

Lähteessäkin loppu-k (56 säettä)
hjenot helmasi kokoak

Hienot helmasi kokoak (MF)

jottej noita kyllin soisik,

Etttei noita kyllin söisik, (Bergh)

kaihi viljalta vitosik!

kaihi wiljata witoisik! (Bergh)

pakkasen palelematak,

pakkasen palelematak, (MF)
Packaisen palelematak, (Cro)

kovan ilman koskematak,

kovan ilman koskematak, (MF)

lämmin sarka läikäytäk

Lämmin sarka läjkäytäk (Cro)

ejkä pakkanen palelek

Ejkä packanen palelek (Cro)
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u-us on hyvä elääk

Uus on hyvä elääk (Cro)

joki Jortanan kunehuk!

joki Jortanan kunehuk! (MF)

en värvyk omin väkini,

en wärfwijk omjn wäkin (Max)

itek airohon asexen

itek aiwollen asihin (Bergh)

!! itek ajrollen asehin!!

itek aiwollen asihin (Bergh)

Tuuok mettä Mehtolasta

tuok mättä mähtolasta (Bergh)

Vojjak yldä, vojjak pääldä

wojak ylta, wojak pältä (Bergh)

!! kerta keskiä rapaak !!

kerta keskeja rapaja (Bergh)
kerta keskeä rapajak (Bergh)
kerran keskeä rapaja (Bergh)

Kunnek kipuja kijstän,

kunneck kipua kistän, (Bergh)

kunnek tungen turmioita?

kunneck tungen turmioita (Bergh)

koskes tunnek tuhma käyväk

Kosk’ ett tunneck tuhma käywäk (PF)

Kunnek lyömme lyykyämme

Kunneck lyömme lyykyämme (PF)

kävin kanta kelkuttook,

Käwin kanta keikuttook (PF)

kuin ej tullek tuuliammat

Kuin ej tullek tuuhiammat (PF)

En raja kengällen rakastuk

En Raja-kengellen rakastuk (PF)

käin käärek Käärämöisen

Käin käärek Räärämöisen (MF)

imelet hänen itusak,

Imelet hänen itusak, (PF)
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makiat on maltaisesak

Makiat on maltaisesak (PF)

käytäk voisen vuoren päällä,

käytäck woisen vuoren pällä, (Bergh)

vääk (poisi verinen veihti)

wäk poisi wärinen wäihti (Bergh)

(tannerta) tavoittamatak

tannerta tawoittamatak (Bergh)

paaestaik paukkununna

påestaik paukununna (Bergh)

et hairautak

et hairahutak (Bergh)

Kuin ej ljenek tällä maalla

kuin eij lenek tällä mala (Bergh)

ehtiök etenpätäik

echtiök etämbätäk (Bergh)

kuin et anna ajjonkanak,

kuin et annak ajonkanak (Bergh)

harvoinkanak hairautak

arwonkanak hairahutak (Bergh)

metän tihkiän lävitek

metän tihkeän läwitek (Bergh)

lomatusten loukautak

Lomatusten loukautak (MF)

i(j)ätäk idästä pilvi…

Ijätäk ijästä pilwi (MF)

kultalummek luikahutak

kulta lummeck luikauta (Bergh)
kulta lummeh luikahutak (Bergh)

Ota(k) kaito keihähänsi, - -,

Otak keito keihähänsi, (MF)

iskek Ukko uutta puuta,

iskeck ucko uta puta, (Bergh)

Älä viljan andaja vihastuk

älä wilja andaja wihastuk (Bergh)

käytäk voisen vuoren päälle

käytäck woisen wuoren pällä (Bergh)
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kokemata(k), koskematak,

kåkematak, kåskematak (Bergh)

piko(a)mata(k), pilkko(o)mata(k)

pikomatak, pilkomatak (Bergh)

Sivu(n) kä(yv)vyk Sirakainen

Siwun käyfwyk sirakainen (Bergh)

tulek pian, väle-en jouduk

tulek pian, wälehen joufwuk (Bergh)

tulek pian, väle(h)en jouvuk
ejkä pakkanen palelek

Ejkä packanen palelek (Cro)

Jott ej noita kyllin soisik,

Ettei noita kyllin söisik, (Bergh)

kaihi viljalta vitosik!

kaihi wiljata witoisik! (Bergh)

maon mustan muojuittak

Maon mustan muojuitak (MF)

epäkelvon keximätäk.

äpä kelfvon käsimätäk. (Bergh))

kavek ennek päästön päästi

Cawec ennein päästön päästi (Max)

itek ilmoinen Jumala

Itek Ilmoinen Jumala (Cro)

paaestaik paukkununna

paaestaik paukkununna (Bergh)

sinnek kipuja kiistän

nin sinneck kipuja kistän (Bergh)
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Lähteessä ei loppu-k:ta (16 säettä)
tjen takaisen tammaamatak,

tien takaisen tammamata, (Bergh)

[ajame] katoxen alak

Ajame Katoxen alle (Cro)

Veäk päälle lemmen lehti,

Wä pällen lämmen lächti (Bergh)
Wäe pällen lämmen lächti (Bergh)

?[mustapa minä] ittekkik

?mustapa minä itekkin (Porthan)

varomata vaaputtelek,

waromutta waaputtele (MF)

Sima pilvistä pirotak

Sima pilwistä pirota (MF)

rahin rautaisen nänijk

rahin rautaisen nenällä (Bergh)

höyräytäk höyhemensi

Hyrähytä höyhenesi (To)

Mene tuonne, kunnak käsken

Lennä tuonne, kunne käsken (To)

!! Lähde tuonne, kunnak käsken !!

Lennä tuonne, kunne käsken (To)

Lähde tuonne, kunnak käsken

Lennä tuonne, kunne käsken (To)

otavaisten olkapäitek !

otavaisten olka päitten (MF)

sillä hyyllä hyy(vy)ttele(k)

Sillä hyyllä hyywyttelen (To)
Sillä hyyllä hyytele (MF)

piäk pilvissä käräjät

piä pilfwis[ä] [kä]räjät (Bergh)

kovan ilman koskematak,

Kovan ilman koskemata, (Cro)

Kavek ennen jaxo jaxon,

Cawec ennein iaxoin jaxoi (Max
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Liite 9 Täydennettyjen säkeiden loppu-k:lliset
tapaukset konteksteineen
Vasemmalla on runon numero SKVR XV:ssä ja sen jälkeen sanansisäisen loppuk:n sisältävä säe konteksteineen. Merkintätavoista ks. luku 1.4.
169.

Reistaile(e) rekivetoa, [koetak] kolmitalviaista, jaxaneeko mäissä mennä

226.

Älä kylmä kynsiäni, [älä pä(ä)täni palelek] - -kylmä soita, [kylmä maita,
- - pajun juuria palelek-]

352.

[Tulek justoillen, Jumala, vätek velillen keralla!] Älä [sutuk suuri Luoja,]- - [Annack kuolla minun omani]

97.

[en tunnek edellä käyvä,]

192.

Ejpä kostuk kotihini, [eipä kestyk kenkihini]

215.

[ei minusa miestö lienec cuin ei tuosa veickoisani]

91.

[Läksi emä etsimähek] olvella otrasella, leivällä rukihisella:

158.

[Jokapa jouluhun eläisi, joulusta johik tulisi:]

195.

[eikä maallen maltaisesak]

348.

[jotta souan luikuttelen kateen koan eitek!]

66:

[Itek vanha Väinämöinen soitti kerran, soitti toisen,] - [Itek] Veden Emäntä rinnoin ruoholle rupeisi

310.

[Itek risti] poikojahan, kasto kandamoisiaan
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