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Ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσομεν
Kielihistoriallinen kokoomateoksemme on omistettu alan johtotähdelle,
dosentti Petri Kalliolle hänen puolivuosisataisuutensa kunniaksi.
Petri on niin rock, että harva tietää hänen aloittaneen yliopistossa
klassikkona. Tiedetään kuitenkin, että opintojensa alkuvaiheessa Petri tentti kurssin legendaariselle lainasanatutkijalle Jorma Koivulehdolle. Ilmoitustaululla tenttitulosten yhteydessä oli viesti, jossa erikseen pyydettiin yhtä
opiskelijaa ottamaan yhteyttä Koivulehtoon. Tuo opiskelija oli Petri Kallio,
jonka tenttivastaus oli tehnyt vaikutuksen professoriin.
Loppu on historiallista kielentutkimusta. Koivulehdon opissa P
 etri kou
liintui aikamme johtavaksi itämerensuomalaisten kielten historian asian
tuntijaksi. Lisäoppia ja naapurikielikunnan näkökulmaa hän kävi hakemassa Leidenin yliopistosta, josta väiteltyään hän on yliopistomme ainoa oikea
indoeuropeisti.
Nykyään dosentti Kallion tapaa todennäköisimmin Metsätalosta, jonne hän matkustaa Malminkartanosta suunnilleen ikävuosiensa määrän kertoja vuodessa joko opettamaan, kuuntelemaan luentoja tai juomaan kahvia
oppilaittensa ja kollegojensa kanssa. Lyhyesti sanottuna sukuloimaan, sillä
Petri lienee kaukaista sukua meille kaikille, vaikka vain hän itse tietää, mitä
kautta kenellekin.
Semisekulaari jubilaarimme on töillänsä itämerensuomalaisten kielten
äännehistoriasta pystyttänyt lujat graniittiset perustukset, joille me rakennamme etymologian hirsitaloa tässäkin kirjasessa.
Kulmakiven muuraa Petrin Leidenin-vuosien opettaja, professori
emeritus Frederik Kortlandt. Töiden alkuvaiheessa kaivelemme äännehistoriallisia perustuksia kolmen miehen voimin, sillä artistimme keskeisimpiä
vokaaleita syväluotaava Jaakko Häkkisen teksti kirvoitti fanipostia, jota
toimitus ei voinut jättää julkaisematta. Sitten annamme lapion arkeologille,
professori Valter Langille, joka kaivamisen lomassa ojentaa käsiään sekä
kielitieteen että (kromosomitason) sukututkimuksen suuntiin.
Lattiana, seininä, kattona, ikkunoina ja ovina tässä talossa ovat kuitenkin kaksikymmentä etymologista artikkelia kahdeltakymmeneltä yhdeltä
tutkijalta ja kahdelta tatuoidulta rakentajalta. Moni teksti perustuu etymologisen verkkosanakirjahankkeen avausseminaarissa elokuussa 2018 pidettyihin esitelmiin, sillä seminaariin kutsutut saivat myös salaisen kutsun juhlakirjasen toimitukselta. Syksyn aikana mukaan liittyi vielä muitakin Petrin
opettajia, oppilaita ja kollegoita.
Tälle kalliolle me rakennamme!
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Kielten lyhenteet ja symbolit
<, >

äänteellinen kehitys
johtosuhde
lainasuhde
rekonstruoitu muoto
teoreettinen, todellisessa kielessä esiintymätön muoto
av.
avesta
blt.
baltti(lainen)
bulg.
bulgaria
engl.
englanti
ers.
ersä
esisa.
esi(kanta)saame
germ.
germaani
go.
gootti
hnt.
hanti
hntI	itähanti
hnt. Irt.	Irtyšin hanti
hnt. Obd.	Obdorskin hanti
hnt. Vah
Vahin hanti
ims.
itämerensuomi
ink.
inkeroinen
isl.
islanti
karj.
karjala
karj. An.
livvi (aunuksen
karjala)
kas.
keskialasaksi
(keskialasaksa)
kblt.
kantabaltti
kgerm.
kantagermaani
kia.
kantaindoarja
kie.
kantaindoeurooppa
kir.
kantairani
kksm.
keskikantasuomi
kma.
kantamari
⇐, ⇒
←, →
*
**
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kmns.
kmd.
ko.
ko. Jźv.
ko. SysY
koPermj.
kou.
kr.
kprm.
ksa.
ksam.
kskand.
ksl.
ksm.
ksm. Rann.

kantamansi
kantamordva
komi
komijaźva
Ylä-Sysolan komi
komipermjakki
kantaobinugri
klassinen kreikka
kantapermi
kantasaame
kantasamojedi
kantaskandinaavi
kantaslaavi
kantasuomi
kantasuomen rannikkomurre
ksm. Rl.
kantasuomen riianlahdenmurre (> liivi)
ksm. Sis.
kantasuomen sisämaamurre (> eteläviro)
ksm. Sl.
kantasuomen suomenlahdenmurre
ksm. SlE	Suomenlahden etelämurre (> pohjoisviro,
vatja)
ksm. SlP	Suomenlahden pohjoismurre (> suomi,
inkeroinen, karjala,
lyydi, vepsä)
kur.
kantaurali
lat.
latina
latv.
latvia
li.
liivi
liett.
liettua
ly.
lyydi

ma. Luot.
maL	

marin luoteismurteet
länsimari (mäkimarin
normi)
maNi
niittymari
mengl.
muinaisenglanti
mia.
sanskrit
(muinaisindoarja)
misl.
muinaisislanti
mkš.
mokša
mksm.
myöhäiskantasuomi
mnrj.
muinaisnorja
mns.
mansi
mns. KndA	Ala-Kondan mansi
mns. KndK Keski-Kondan mansi
mns. KndY Ylä-Kondan mansi
mns. LzvA	Ala-Lozvan mansi
mns. LzvY Ylä-Lozvan mansi
mns. Pel.
Pelymkan mansi
mns. Ssv.	Sosvan mansi
mns. Tvd.	Tavdan mansi
mns. VagE	Etelä-Vagilskin mansi
mns. VagP Pohjois-Vagilskin
mansi
mnsP
pohjoismansi
md.
mordva
mrts.
muinaisruotsi
mskand.
muinaisskandinaavi
mysks.
muinaisyläsaksa
nen.
nenetsi
ngan.
nganasani
ngotl.
nykygotlanti
nisl.
nykyislanti
nnrj.
nykynorja
nrts.
nykyruotsi
nsks.
nykysaksa

oss.
osseetti
pl.
puola
prm.
permi(läiset kielet)
rom.
romania
rts.
ruotsi
sa.
saame
saA	akkalansaame
saE	eteläsaame
saIn
inarinsaame
saKi
kiltinänsaame
saKo
koltansaame
saLu
luulajansaame
saP
pohjoissaame
saPi
piitimensaame
saT	turjansaame
saU
uumajansaame
selk.
selkuppi
sm.
suomi
sm. Loun. lounaismurteet
sm. Lp.	Länsipohjan murre
sm. PmK
Keski-Pohjanmaan
murre
sm. PmP
Pohjois-Pohjanmaan
murre
sm. Pp.
Peräpohjolan murre
udm.
udmurtti
udm. Bes. beserman
uk.
eteläviro (ukala)
ukSt
setto
unk.
unkari
ven.
venäjä
vi.
viro
vksm.
varhaiskantasuomi
vps.
vepsä
vtj.
vatja
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Kielten lyhennekäytäntö perustuu seuraaviin periaatteisiin:

1. Yksiosaiset, kaksitavuiset kielennimet lyhennetään pääsääntöisesti muotoon
alkukirjain + konsonanttikeskus: sm = suomi, rts = ruotsi, sks = saksa
(yli 2-kirjaiminen konsonanttikeskus lyhennetään: md = mordva).
2. Jos kaksitavuisessa kielennimessä kuitenkin on lyhyt alkutavu tai pitkän vokaalin (ei diftongin!) sisältävä alkutavu, se lyhennetään ensimmäisillä kahdella
kirjaimella: vi = viro, li = liivi, sa = saame.
3. Kolmi- ja useampitavuisten yksiosaisten kielennimien lyhenteenä on koko sananalku toisen tavun alkukonsonanttiin saakka: ven = venäjä, engl = englanti,
liett = liettua.
4. Moniosaiset kielennimet lyhennetään käyttämällä kunkin osan ensimmäistä kirjainta, ellei viimeinen osa ole kieliperheen/-haaran nimi: ims = itämerensuomi.
5. Jos viimeinen osa on kieliperheen/-haaran nimi, otetaan tämä nimi alkuun ja
lisätään sen perään tarkenneosa lyhennettynä § 1–4 mukaan, isolla alkukirjaimella: saIn = inarinsaame. Jos kuitenkin tarkenneosana on pääilmansuunta tai
korkeussuhde, se lyhennetään yhdellä kirjaimella: saP = pohjoissaame, mns
KndY = Ylä-Kondan mansi.
6. Jos alkuosa kuitenkin on kanta-, muinais- tai nyky-, lyhenne muodostetaan
kirjaimesta k/m/n ja kielen lyhenteestä: ksm = kantasuomi, mrts = muinaisruotsi. Näihin liittyvät etuliitteet varhais-, keski- ja myöhäis- lyhennetään v, k
ja m: vksm = varhaiskantasuomi, mmrts = myöhäismuinaisruotsi.
7. Normitettujen kielten moniosaisten nimien lyhenteet kirjoitetaan yhteen: saP =
pohjoissaame, maNi = niittymari, murteitten nimet erikseen: sm Lo = suomen
lounaismurre, mns KndY = Ylä-Kondan mansi. (Murresanat ovat puhekielestä
litteroituja muotoja.)
8. Näistä säännöistä poiketaan vain sekaannusten välttämiseksi: ksm Sis = kantasuomen sisämaamurre (ei ksm Sm) sekä saamelaiskielten yhtenäisen käytännön nimissä (vakiintuneet 1–2-kirjaimiset lyhenteet).

Lähdeluetteloissa käytetyt yleiset lyhenteet
FUF = Finnisch-Ugrische Forschungen. Helsinki: SUS.
KKTK = Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.
KKTKJ = Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja. Helsinki:
KKTK.
LSFU = Lexica Societatis Fenno-Ugricae. Helsinki: SUS.
SKS = Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
SKST = Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia. Helsinki: SKS.
SUS = Suomalais-Ugrilainen Seura (Société Finno-Ougrienne).
SUSA = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja (Journal de la Société Finno-Ougrienne). Helsinki: SUS.
SUST = Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia (Mémoires de la Société Finno-Ougrienne). Helsinki: SUS.
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Frederik Kortlandt

On the reconstruction of Proto-Uralic
The traditional Uralic family tree is the following (with dates according to Janhunen 2009: 68):
– Proto-Uralic 3000 BC split into FU and Samoyedic,
– Proto-Finno-Ugric 2500 BC split into FP and Ugric,
– Proto-Finno-Permic 1500 BC split into FV and Permic,
– Proto-Finno-Volgaic 1000 BC split into FS and Volgaic,
– Proto-Finno-Saamic 500 BC split into Finnic and Saami,
– Proto-Finnic 500 AD split into several languages.
Proto-Uralic and Proto-Finno-Ugric were located east and west of
the Ural Mountains, respectively.
Petri Kallio has argued (2015: 80) that Proto-Uralic and Proto-Finno-Ugric “have generally been reconstructed as almost identical with one another” and that “there seem to be neither phonological
nor morphosyntactic isoglosses supporting the Proto-Finno-Ugric
stage”, so that the primary split of Proto-Uralic is between Finno-Permic and Ugro-Samoyedic. He locates both the Proto-Uralic
homeland and the Proto-Finno-Saamic homeland in the Volga-Oka
region.
My reconstruction of the Proto-Uralic consonant system is the
following (Kortlandt 2002: 220 = 2010: 395):

p
m

w

t
s
n
r
l

c
ś
ń
ŕ
ľ
j

k

q

ŋ
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This system differs from Sammallahti’s (1988: 482) in palatalized
*ŕ and *ľ instead of the alleged spirants *d and *ď because they pattern like resonants and are reflected as *r and *j in Samoyedic and
as *l and *ľ in Finno-Ugric, palatal instead of retroflex *c because
it fits into the series of *ś and *j and there is no other retroflex obstruent, and *q instead of *x because it is strongly reminiscent of the
Indo-European laryngeals, being lost before a vowel and vocalized
before a consonant in Samoyedic and lengthening a preceding vowel
before a consonant in Finno-Ugric.
It now appears that there are two major phonological isoglosses separating Samoyedic from Finno-Ugric. First, the palatalized
resonants *ŕ and *ľ became *r and *j in Samoyedic, e.g. *nir ‘shaft’
< *nüŕi, *kajä‑ ‘leave’ < *kaľa‑. In Ugric, *ŕ became *l, e.g. Mansi
*näl, Khanty *nöl, Hungarian fel ‘long, high’, fal ‘wall’, lép ‘milt’,
tel‑ ‘fill’, lel‑ ‘find’, and *ľ remained in Mansi, e.g. *šaľ ‘ice crust’ <
*śuľa, and yielded Khanty *j, e.g. *Lååj ‘finger’ < *suwľa, Hungarian gy or j, e.g. hagy‑ ‘leave’, meggy ‘berry’, ágy ‘bed’, új ‘new’,
ujj ‘finger’ (Sammallahti 1988: 518).1 In Permic, *ŕ was lost or became *l while *ľ remained, e.g. vyľ ‘new’ < *wuľi. In Mari, *ŕ and
*ľ yielded *l or were lost, e.g. leep ‘milt’ < *ŕäpŕä, šüüm ‘heart’ <
*śüŕämi, lüümöö ‘glue’ < *ľümä, uu ‘new’ < *wuľi. In Mordvin and
Finno-Saamic, *ŕ and *ľ became dental obstruents, which cannot be
reconstructed for Proto-Uralic.2
Second, the laryngeal *q was lost before a vowel and vocalized
before a consonant in Samoyedic, e.g. *tu‑ ‘row’ < *suqi̵ ‑, *kaǝt
‘spruce’ < *kaqsi̵ . In Finno-Ugric, the laryngeal was preserved intervocalically as a fricative *x and lengthened a preceding vowel before a consonant, e.g. *suxi‑ ‘row’, *koosi ‘spruce’, Saami suhkat,
guossa. Proto-Uralic *c became retroflex *č in Finno-Ugric when
the new phonemes *š and *ć arose (cf. Sammallahti 1988: 490f.).
The alleged new phoneme *ľ is based on a single etymology: “PU
*lupså ‘moisture’ is not found in the Ugric nor in the Permic languages, but by Proto-Finno-Volgaic it was probably changed to
*ľüpšä (> Mordvin leš, ľakš), i.e. with secondary *ľ and *š”, where
1. This supports Janhunen’s split of Finno-Ugric into Mansic and FinnoKhantic (2009: 65), though Hungarian sides with Khantic rather than Mansic.
2. This supports Janhunen’s split of Finno-Volgaic into Mariic and FinnoSaamic, the latter including Mordvin (2009: 65).
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“Mordvin ľ‑ could be secondary” (ibidem).
Thus, I agree with the traditional view that the Uralic homeland can be located east of the Ural Mountains while the Finno-Ugric homeland can be located in the Volga-Kama region. This has the
distinct advantage that it is easily compatible with the Uralo-Yukagir and Uralo-Siberian hypotheses, to which I whole-heartedly
subscribe (cf. Fortescue 1998). It is also in accordance with the archaeological evidence for a South Siberian origin of the Pit-Comb
Ware culture (e.g. Čikiševa 2010).
Elsewhere I have argued (Kortlandt 2016, 2018) that Germanic and Balto-Slavic were never contiguous Indo-European dialects and that neither was involved in the early spread of the Corded
Ware culture because they did not yet exist as separate branches of
Indo-European at that time. Speakers of Balto-Slavic arrived in the
Baltic region from the east in the Late Neolithic. The early Baltic
loanwords in Finnic can be dated to the second half of the first millennium BC (cf. Ritter 1995, Kallio 2008, Junttila 2012, Kortlandt
2018).3 Proto-Germanic dissolved around the beginning of our era.
It follows that the influx of Germanic loanwords in Finno-Saamic
cannot be dated before the first millennium AD. Preaspiration developed from preglottalization in Scandinavia in the 7th century AD
(Kortlandt 2010: 293–311) and spread eastwards to affect the majority of the Saami dialects. These dates are much more recent than
is commonly assumed. The fast growth of Germanic influence on the
Finno-Saamic languages was evidently conditioned by the development of the fur trade.
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Valter Lang

Keraamika, geenid ja keel: paar mõtet nende
seosest ja seosetusest
Viimastel aastatel hoogustunud vana DNA uurimused kõikjal Euroopas ja ilmselt kaugemalgi on üha mitmekülgsemalt kinnitamas
nähtust, et suuremate kultuurimuutustega kaasnesid muutused ka
rahvastiku geneetilises koosluses. Küllap oleks õigem sättida selles
väites väljendatud põhjuslik seos teisipidi: uute geenide saabumisega
(s.o seoses teatud demograafiliste protsessidega) on ikka kaasnenud
ka kultuurimuutused, aga uurimisajaloo spetsiifika tõttu me lihtsalt
tundsime esiajaloolise kultuuri muutusi palju varem kui tõendeid
geenimuutustest. See tõdemus näib tegelikult suure uurimistraditsioonilise hüppena tagasi arheoloogia kultuuriajaloolise koolkonna
juurde ning Gustaf Kossinnal, Vere Gordon Childe’il ja teistel nende
mõttekaaslastel oleks põhjust rahulolevaks naeratuseks (vrd Heyd
2017). Võib-olla isegi irooniliseks ja kahjurõõmsaks naeratuseks,
sest viimase kolmveerandsajandi jooksul leidus vähe uurijaid, kes
nende töid ei kritiseerinud. Sealjuures siinkirjutaja. Nüüd on olukord muutunud ja arheogeneetika lisamas täiendavat valgust paleodemograafilistele protsessidele, mida muuhulgas uurib oma nurga alt
ka ajalooline keeleteadus. Meie juubilaril Petri Kalliol on kahtlemata
põhjust rõõmustada, sest vana DNA uurimistulemused haakuvad otseselt paljude tema viimase tosinkonna aasta jooksul avaldatud seisukohtadega (nt Kallio 2006; 2014; 2015).
Mida me oleme praeguseks tänu vana DNA uurimisele teada
saanud? Piirdun alljärgnevas väga lühidalt vaid Baltikumi ja selle lähiümbrusega, et keskenduda eeskätt läänemeresoome (ja balti)
rahvaste etnogeneesile.
Pärast (1) jääjätumaade esmaasustamist varamesoliitikumis
on (2) uus siirdlaste laine saabunud seoses tüüpilise kammkeraamika traditsiooni levikuga Soomes ja Baltikumis alates u 3900 eKr.
Kui esmaasukad kuulusid nn läänepoolsete küttide-korilaste (WHG)
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hulka, siis kammkeraamikud esindasid idapoolseid kütte-korilasi (EHG). Uus geneetiline impulss väljendub varasema Narva keraamika ja tüüpilise kammkeraamika matuste võrdluses (Mittnik et
al. 2017). (3) Alates u 2800 eKr levinud nöörkeraamika kultuuri
inimeste (eelkõige meeste) geneetiline kooslus on tugevasti erinenud kammkeraamikute omast, osutades lõppkokkuvõttes nn Jamna
pärandile (Mittnik et al. 2017; Saag et al. 2017). (4) Keskmisel
pronksiajal (alates u 1200 eKr) rajama hakatud kivikirstkalmetesse
maeti eelmistest erineva geneetilise taustaga inimesi, samas kui (5)
pronksiaja lõpus (alates perioodist 800–500 eKr) ilmunud varastesse tarandkalmetesse maetud isikud erinesid viimastest taas teatud
olulises osas, kandes esmakordselt Y-haplogruppi N3a. Mainitud varaste tarandkalmete elanikkond on geneetiliselt enam-vähem identne
selle rühmaga, keda on analüüsitud Eesti keskaja (küla)kalmistute
kontekstis (Saag, Tambets & Metspalu 2018). See tähendab, teiste
sõnadega, et alates hilispronksiajast kuni ajaloolise ajani ei ole Eestis põhjust eeldada uut väljastpoolt lähtunud olulist demograafilist
sekkumist.
Kui 1.–3. etapi puhul eeldas ka vana klassikaline arheoloogia,
et tegu on olnud massiliste sisserännetega (nt Moora 1956; 1958;
Jaanits et al. 1982), ning 4. etapi puhul kahtlustas mõni uurija seda
teatud määral samuti (nt Nerman 1933), siis uue rahvastiku saabumist seoses 5. etapiga ei pakkunud kuni üsna viimase ajani välja keegi. Sest usuti, et tarandkalmed arenesid sujuvalt välja kivikirstkalmetest ja seetõttu mattis neisse sama elanikkond (nt Vassar 1943;
Laul 1985). Erinevalt varasemast ajast on aga ka 1.–4. etapiga seotud sisseränne nüüd tõestatud n-ö loodusteadusliku meetodiga.
Võrreldes Eesti ja Läti ainesega Soomet, kust meil ei ole võtta
nõnda vanu proove vana DNA määramiseks, võime analoogia põhjal
järeldada, et 1.–3. etapi puhul pidi ka seal toimuma sisseränne. Sisserännet Skandinaaviast on põhjendatult oletatud ka seoses 4. etapiga (nt Meinander 1954; Salo 1984), mis Soomes algas paar-kolmsada aastat varem (nn hiidenkiukaat), kuid seoses 5. etapiga pole
sellist küsimust minu teada tõstatatud; küll aga on sisserännet eeldatud rooma rauaaegsete tarandkalmete puhul (nt Hackman 1905;
Kivikoski 1961).
Eelneva põhjal võib esmapilgul tunduda, nagu polekski seoses
vana DNA lisandumisega palju midagi muutunud. Meenutades aga
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varasemas kirjanduses leiduvaid lugematuid diskussioone migratsioonide poolt ja vastu, on nüüd vähemalt selgus majas: jah, inimesed tõesti liikusid ka muinasajal ning tegid seda tihti hulgakesi koos.
Loomulikult ei kao aga kuhugi iga konkreetse rände tõlgendusega
seotud probleemid (nt kui kõikehõlmav antud ränne oli, kes rändas,
millisteks kujunesid suhted kohalike mitterändajatega jne, jne). Seesuguste probleemide lahkamisel tuleb ühtlasi meeles pidada, et meie
laiuskraadide populatsioonid ja ühist keelt kõnelevad kogukonnad
olid kiviajal ja ilmselt veel ka pronksiajal mõõdetavad pigem sadades
ja tuhandetes kui kümnetes ja sadades tuhandetes (vt lähemalt Saarikivi & Lavento 2012; Lang 2018: 108 jj). See teadmine teeb küll
lihtsamaks kohalike väikeste ühiskondade keelevahetuse mõistmise,
kuid samavõrra raskemaks arusaamise tohututel aladel aset leidnud
kiirete ja ulatuslike kultuurimuutuste mehhanismist. Ja mõistagi ei
ole meil endiselt selget vastust, kuidas see kõik mõjutab keelte ajaloo
uurimist.
Aga ometi näib nii, et ka keele osas oleme jõudnud natukenegi suuremale selgusele vähemalt mõnes küsimuses. Paar näidet. (1)
Tundub mõistlik arvata, et kui kultuurimuutus on sisse toodud teise,
st geneetiliselt erineva rahva poolt (tõestatav vana DNA uurimisega) ning see algne impulss kujuneb pikaajaliseks ning ainuvaldavaks
kultuuritraditsiooniks (tuvastatav arheoloogilises aineses), siis on
etnose- ja keelevahetus antud ruumis väga tõenäoline. Muidugi võib
ette kujutada ka olukordi, kus sellistes tingimustes keelevahetust ei
toimunud, aga need oleksid kordades vähemtõenäolised. Tüüpiline
kammkeraamika võiks siin olla tüüpiline näide: saades alguse sisserändest (uued geenid), jäi traditsioon püsima kaheks aastatuhandeks, kusjuures see oli üle tuhande aasta ainuvalitsev. Olles laiali
levides keeleliselt nähtavasti ühtne, on siiski raske ette kujutada, et
kogu kammkeraamika territooriumi tüüpilise ja hilise kammkeraamika rahvas jäi keeleliselt ühtseks kogu järgnevaks kaheks tuhandeks aastaks.
(2) Kui oluline kultuurimuutus on teise etnose poolt juurde
toodud ja levib laiemalt, aga ei tõrju täielikult välja varasemat kultuuritraditsiooni, ning samas ei ole tõestatud neid kahte erinevat
kultuuritraditsiooni kandnud rahva geneetiline segunemine, siis ei
ole põhjust rääkida ühe etnose ja keele väljatõrjumisest teise poolt.
Keelte ja kultuuride vastastikused mõjutused on siiski ilmsed, eri-
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ti suunatuna prestiižsemalt rühmalt vähemprestiižsemale. Sellise
juhtumi näiteks võib tuua nöörkeraamika (sõjakirveste) kultuuride
leviku ning rööbitise kooseksisteerimise hilise kammkeraamikaga
Eestis, Lätis ja Soomes, hilise Narva tüüpi keraamikaga Leedus,
lohkkammkeraamikaga Rootsis jne. See „rahulik kooseksisteerimine“ võis kesta pikki sajandeid, kuni lõpuks aeg ikkagi oma töö tegi
ning erineva kultuuriga ja eri keeli kõnelenud inimesed ühte sulatas.
Selles valguses oleks kahtlemata põnev näha (aga veel ei ole see võimalik) Kiukaiste kultuuri või Lubāna tüüpi keraamikat valmistanud
inimeste geneetilist pilti: kas see ikka näeb välja analoogilise seguna nöör- ja kammkeraamikute pärandist nagu nende keraamikagi.
Teine näide on kesk- ja varauusaegne Baltikum, kus eesti (ja läti)
kultuur sai tugevaid mõjutusi saksa linna- ja mõisakultuurilt, aga
geneetilist segunemist ei toimunud: vastu igasuguseid eelarvamusi
(„esimese öö õigus“) ei avaldanud sakslastest ülemkiht märgatavat
geneetilist mõju eestlastest külaelanikkonnale (Saag, Tambets &
Metspalu 2018); küll aga oli sellesuunaline mõju tugev keeles. Mõlema näite puhul on olulisel kohal sotsiaalsed ja majanduslikud piirid
kahe etniliselt võõra rühma vahel, mida kumbki ei saa massiliselt
ületada ja mis tegelikult muudavad varem ühtse ruumi kaheks eraldiseisvaks (ehkki tihedalt läbipõimitud) ruumiks.
(3) Kui kultuur muutub, aga geneetilist sekkumist ei toimu, on
keelevahetus vähetõenäoline; keelemõju võib siiski olla mõeldav ning
seda samast suunast, kust pärinevad kultuurimõjutused. Rooma
rauaajal muutus läänebalti-päraseks kogu tarandkalmete ruumi metallikultuur Väina jõest Aura jõeni, aga andmed geneetilisest sekkumisest puuduvad. Tegelikult puuduvad ka andmed (lääne)balti keelemõjudest hilisläänemeresoome keeles (Junttila 2016), nii et siin
oleks tegu üksnes kultuuriliste arengutega. Samas ei olnud kõnealune kultuurimuutus ka kõikehõlmav, sest keraamika ja kalmevorm
jäid läänebaltilistest erinevaks. Esimese keraamika (Narva keraamika, varane kammkeraamika) kasutuselevõtt näib samuti olevat
olnud üksnes kultuuriinnovatsioon, mis levis ilma märkimisväärsete
rahvastikusiireteta (Mittnik et al. 2017). Ka mistahes kaubavahetuse objektide või prestiižesemete leviku taga (nagu nt Seima-Turbino
fenomen) pole põhjust otsida suuremaid rahvarändeid ja keelevahetusi.
Esitatud kolm võimalust kajastavad olukordi, kus (1) kultuuri-
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muutus koos geneetilise sekkumisega tunnistab keelevahetusest, (2)
kultuurimuutus koos geneetilise muutusega on märgiks seni ühtse
ruumi jagunemisest kaheks eraldi ruumiks, kumbki oma keele, kultuuri ja majandusega, ning (3) kultuurimuutus ilma geneetilise sekkumiseta ei tähenda isegi keelelisi mõjutusi, rääkimata keelevahetusest. Maailma kõiksus ei ole nende näidetega mõistagi ammendatud,
kuid näib nii, et kultuurimuutus peab olema tõeliselt kõikehõlmav,
või vähemalt kõige olulisemaid aspekte hõlmav, ning esinema koos
geneetilise muutusega, et anda põhjust kõnelda keelevahetusest. Selliseid totaalseid muutusi on meil pärast esmaasustuse levikut olnud
kaks: kammkeraamika tulek keskneoliitikumis ning kivikirst- ja tarandkalmete (koos kindlustatud asulate, Tapiola keraamika jms nähtustega, vt Lang 2018) ilmumine keskmisel ja hilisel pronksiajal.
Julgen väita, et see arv on lõplik ja tulevikus enam ei suurene.
Kui eelnevad näited lähtusid arheoloogiast ja geneetikast, siis
kuidas on lugu nende muutustega, mida on oletatud ajaloolises keeleteaduses, nagu näiteks tugev balti ja germaani mõju läänemeresoome
keeles või mõni võimalik keelevahetus üksnes tugevama naabri mõju
alla sattudes? Väited keele levimise kohta ruumis ilma nähtavalt
kaasnevate kultuuriuuenduste ja geenimuutusteta võivad teoreetiliselt olla võimalikud, aga jäävad ilma igasuguse muu tõestusaineseta
siiski spekulatiivseks. Tegelikult kajastuvad kõik väljastpoolt (s.o
teiselt keelerühmalt) lähtunud tugevamad keelemuutused/vahetused
mingil moel ka mingis muus materjalis. Milles nimelt, on muidugi
iseküsimus, sest see sõltub põhjusest, miks konkreetsed keelemõjud
levisid või miks keelt vahetati. Ning mõistagi on põhiküsimus selles,
kas ja kui usaldusväärselt me suudame tõlgendada kaugemas esiajaloolises minevikus aset leidnud muutusi.
Püüame näiteks ette kujutada olukorda, kus keelemõjutuste levik või ühe rühma keeleline assimileerimine teise poolt poleks
ei arheoloogiliselt ega geneetiliselt jälgitav. Selline olukord võib ju
põhimõtteliselt kujuneda omavahel segunenud kultuuri- ja geenipärandiga, kuid siiski erikeelsete naaberrahvaste puhul. Kui nende
rahvaste keeled pole uurijateni säilinud, siis me lihtsalt ei tea, kas
tegu oli ühekeelse või erikeelsete rühmadega; näiteks kiviaegsete arheoloogiliste kultuuride puhul me ilmselt jäämegi diskuteerima selle
üle, kas geneetiliselt ja kultuuriliselt sarnastes rühmades kõneldi üht
või mitut keelt (vrd nt Saarikivi & Lavento 2012). Kui aga üks osa-
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pooltest on assimileerunud ja säilinud on vaid teine keel, siis ilmneb
selle kadunud etnose olemasolu võitnud keele substraadis ja tõenäoliselt ka ainelises kultuuripärandis, kui seda vaid osatakse ära tunda.
Kui keelevahetust pole toimunud ja mõlemad keeled on säilinud, siis
kindlasti tuvastatavad vastastikused keelemõjud ei kajastu kultuuris ja geenides just sel põhjusel, et need on mõlemal rahval sarnased. Ja see omakorda on piisav tõend lokaliseerimaks ajas ja ruumis
nende kahe rahva segaasustus ja keelekontaktid. Sellise juhtumiga
võib tegu olla näiteks keeleteadlaste väidetud läänemeresoomlaste
ja baltlaste pikaajalise segaasustuse puhul (nt Vaba 2011), mille
tulemusena on eestlased, lätlased ja leedulased geneetiliselt kõige
lähedasemad rahvad, ehkki säilitanud erikeelsuse. Ning ka arheoloogilises aineses on äratuntav see materjal, mis võiks pärineda seesugusest lähedasest suhtlemisest (Lang 2016; 2018).
Kui väidetakse, et üks rühm vahetas oma keele naaberrühma
keele vastu ainuüksi sel põhjusel, et see oli prestiižsem (nt Wiik
2002; 2004), siis peaks see prestiižsus kõigepealt ilmnema arheoloogilise materjali analüüsis. See tähendab, et tegelikult nende rühmade kultuur ei olnud sarnane varem, kuid pidi muutuma sarnaseks
keelevahetuse tulemusena (sest sel põhjusel keelt ju väidetavalt vahetati) ning see protsess on arheoloogiliselt kindlasti jälgitav. Selle
mudeli järgi saab seletada hilisläänemeresoome ekspansiooni juba
varem vara- ja keskläänemeresoomlastega asustatud aladel seoses
tarandkalmete traditsiooni levikuga (Lang 2018), kuigi geneetiliselt
on see protsess vaevalt et tuvastatav.
Viimaks mainitagu lühidalt ka muutuste sünkroonsuse küsimust. Kui kultuuri- ja geenimuutuste absoluutne või suhteline samaaegsus tundub enesestmõistetavana, siis keelemuutustega ei ole
lugu nii lihtne. Sõnalaenude omastamise aeg peaks küll ühilduma
arheoloogiliselt tuvastatavate kontaktide ajaga, vähemalt ligilähedaseltki. Pole ju mõeldav, et keelemõjud levisid aastasadu enne või
pärast kontaktide toimumist. Samas on peaaegu võimatu dateerida
üksnes arheoloogia abil keelemõjusid vahetute naabrite vahel, kes
on suhelnud omavahel aastasadu ja -tuhandeid. Siin võib arheoloogia konstateerida vaid terminus post quem rajajoone. Pigem on
sellistel puhkudel arheoloogiale abi keeleteadusest, kui sellel õnnestub tuvastada hoogsamaid või vähemhoogsamaid laenuperioode või
hoopiski laenamise lõppemist. Kõige suurem kontrast kronoloogiates
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võib siiski tekkida keelte hargnemise puhul: ühe rühma hargnemine kaheks eraldiasuvaks tütarrühmaks on hästi ja täpselt dateeritav
arheoloogilise ja geneetilise ainese põhjal, aga kui kiiresti sünnivad
ja arenevad keeleerinevused nende rühmade vahel, ei ole üldsegi nii
selge. Ilmselt oleneb siin väga palju uute olukordade kontekstist, uutest naabritest, kontaktide tihedusest jne. Ajaline viivis vähemalt
mõnesaja aasta ulatuses peaks siinkohal siiski olema ilmne.
Lõpetuseks ei tohi unustada, et (esi)ajaloo uurimine rajaneb tänastel poliitilistel piiridel ja geograafial, keeleajaloo uurimine – eriti, kui on põhjust arvata, et antud keel on sündinud mujal – ei saa
endale sellist luksust lubada. Läänemeresoomlaste juured põimuvad
Läänemere-äärsete kultuuridega alles nooremal pronksiajal; sellest,
mis siin varem oli, on säilinud vaid substraat nii keeles kui ka geenides. Keelte vaheliste kontaktide väljaselgitamisel ja dateerimisel
peaks sellisest teadmisest kahtlemata abi olema.
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Jaakko Häkkinen

Kantasuomen keskivokaalit: paluu
1. Johdanto
Kun puhutaan kantasuomen keskivokaaleista, viitataan (1) akustisesti (formanttirakenteeltaan) ääntöavaruuden keskellä ilmeneviin
mutta artikulatorisesti määritellen illabiaalisiin takavokaaleihin *e ̮ ja
*i ̮, jotka fonologisesti eli kantasuomen äännejärjestelmän kannalta
ovat etisten vokaalien *e ja *i takaiset vastinparit, ja (2) tutkimus
historiaan yli 70 vuoden taakse, jolloin kyseistä nimitystä näistä vokaaleista käyttivät Lauri Kettunen (1948) ja Erkki Itkonen (1945;
1948a; 1948b) perusteellisessa debatissaan, jossa ensimmäinen
puolusti ja jälkimmäinen vastusti keskivokaalien rekonstruoimista
kantasuomeen. Kun Kettunen ei enää vastannut Itkosen argumenttivyörytykseen, on siitä lähtien suomen tyyppistä keskivokaalitonta
edustusta yleensä pidetty alkuperäisenä kantasuomalaisena edustuksena (esim. Lehtinen 2007).
Kuluvan vuosikymmenen aikana kantasuomen keskivokaalit
ovat kuitenkin tehneet paluun. Pyörittelimme asiaa päivänsankarin
kanssa jo vuonna 2009, ja seuranneissa kirjoituksissaan Petri Kallio
esitti keskivokaalien syntyneen jälkitavuihin jo keskikantasuomeen
tultaessa (Kallio 2012a; 2012b). Mikko Heikkilä (2012) yhtyi Kallion ajatuksiin ja perusteli myös ensitavun *e ̮:n esiintymistä kantasuomessa viitaten esimerkiksi saamen itämerensuomalaiseen lainasanaan *te ̮rvē ’terva’, joka edellyttää kantasuomen lähtöasua *te ̮rva
eikä selity etisestä asusta **terva, joka olisi tuottanut kantasaameen
lainan iästä riippuen **tearvē tai **tiervē. Myös Kallio on perustellut
*e ̮:n esiintymistä kantasuomen ensitavussa (2014).
Nyt vihdoinkin koen saaneeni omat perusteluni ja sanalliset
muotoiluni loksahtamaan siinä määrin kohdilleen, että tuotos on
syytä julkaista, eikä tälle kirjoitukselle sopivampaa paikkaa voisi
keksiäkään kuin juuri Petri Kallion juhlakirja. Kiitän Santeri Junt-

24

tilaa ja toista, Juho Pystyseksi osoittautunutta arvioijaa erittäin
perinpohjaisesta syventymisestä artikkelini aiheeseen. Ilman heidän
esittämiään lukuisia lisätietoja ja huomautuksia olisi kirjoitukseni
kattavuus jäänyt perin puutteelliseksi. Osa esiin tulleista seikoista
oli selkeämpää irrottaa erillisiksi kommenttipuheenvuoroiksi tämän
kirjoituksen jatkeeksi.
Tämä kirjoitus on luonnollisestikin vain pintaraapaisu aiheeseen, jossa riittää vielä jatkossakin tutkittavaa. Lähestymiskulmanani on sen selvittäminen, mikä itämerensuomalaisten kielten vokaalisointutyypeistä on todisteiden valossa alkuperäinen. Samalla
selviää myös keskivokaalien kohtalo varhais-, keski- ja myöhäiskantasuomessa (jaottelu Petri Kalliota 2007 ja 2012b seuraten).
Kysymys kantasuomen keskivokaaleista liittyy kiinteästi itämerensuomalaisten kielten vokaalisointuun (palataaliharmonia), kieleen
syntyneisiin takaisiin E-A- ja I-A-kombinaatioihin (vanhojen etisten
kombinaatioiden rinnalle; yhdysmerkin etupuolella ensitavun vokaali ja jälkipuolella toisen tavun vokaali) ynnä niihin liittyen suomen
nykyisten e:n ja i:n indifferenttiyteen eli vokaalisoinnulliseen neutraaliuteen, jälkitavujen pyöreisiin vokaaleihin, taivutus- ja johdinainesten etisyyteen vs. takaisuuteen sekä sporadiseen äänteenmuutokseen *ai > *ei/*e ̮i myöhäiskantasuomen Suomenlahden murteessa.
Asian kokonaisvaltainen käsitteleminen on näin ollen työlästä sekä
tutkijalle että lukijalle ja vaatii jälkimmäiseltäkin melkoisesti taustatietoa itämerensuomalaisten kielten äänne- ja tutkimushistoriasta.
Merkit ja lyhenteet
*a, *e = nykyistä tai muistiin merkittyä kieltä edeltävään kielentasoon rekonstruoitu äänne | A = arkkifoneemi; saattoi olla ä tai a | E
= arkkifoneemi; saattoi olla e tai e ̮ | Kielilyhenteet julkaisun alussa
olevan luettelon mukaan (vrt. sukupuu artikkelin lopussa.)

2. Vokaalisoinnun määritelmä
Petri Lauerma on perusteellisessa teoksessaan Vatjan vokaalisointu
käsitellyt yleisiä vokaalisoinnun eli -harmonian määritelmiä ja havainnut yleispätevän määritelmän löytämisen vaikeaksi (Lauerma
1993). Tässä en edes pyri sellaiseen määritelmään, joka rajaisi kaikki maailman vokaalisointutyypit erilleen kaikista muista kielellisistä
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vaikutuksista, vaan tyydyn Lauerman laajan, eri määritelmien perusteita esittelevän katsauksen pohjalta määrittelemään yleisluontoisesti uralilaistyyppisen vokaalisoinnun eli palataaliharmonian:
Palataaliharmonia on eri tavujen vokaalien välistä, suunnaltaan rajaamatonta ja jatkuvasti toimivaa palataaliassimilaatiota, jossa osa vähintään yhden tavun vokaalifoneemeista ryhmittyy minimaalisen kontrastin perusteella etiseen ja takaiseen
ryhmään.
Jatkuva palataaliassimilaatio merkitsee, että distinktiivinen piirre
etisyys vetää vähintään jommankumman tavun tunnusmerkittömän
vokaalin etiseksi ja/tai takaisuus takaiseksi. Minimaalinen kontrasti
merkitsee, että ainoa erottava tekijä on juuri etisyys vs. takaisuus:
esimerkiksi parissa ä vs. a kumpikin on väljä illabiaalivokaali, ja ainoa niitä erottava artikulatorinen piirre on etisyys. Vähintään yhden
tavun vokaalifoneemien ryhmittyminen merkitsee, ettei distinktion
tarvitse välttämättä näkyä kuin yhden tavun vokaalissa (esim. kasa
vs. käsa kelpaisi yhtä hyvin kuin kasa vs. käsä), ja foneemistatus
merkitsee, että jako on distinktiivinen eli merkitystä erottava: esimerkiksi sanat kasa ja käsa merkitsisivät eri asioita.
Tutkimuksen edetessä olen joutunut määrittelemään asioita uudella tavalla ja keksimään uusia termejä. Koska tarkastelen vokaalisointua vokaalikombinaatioiden lävitse, jaan uralilaisista kielistä
tutun vokaalisoinnun eli palataaliharmonian kahteen päätyyppiin:
monosyllabiseen eli yksitavuiseen ja polysyllabiseen eli monitavuiseen vokaalisointuun. Jälkimmäistä voidaan kutsua myös redundanssivokaalisoinnuksi, koska on tavallaan turhaa merkitä useamman tavun vokaalien etisyys, kun yhdenkin tavun merkitseminen
riittäisi. Monosyllabisessa vokaalisoinnussa yhden tavun vokaaleissa
näkyy sanan etisyys tai takaisuus, kun taas toisen tavun vokaalit
ovat neutraaleja ja voivat kombinoitua kumman tahansa vokaaliryhmän kanssa.
Toiseksi vokaalisoinnulla voi olla suunta, kuten on jo vanhastaan tiedetty: progressiivisessa vokaalisoinnussa ensitavun vokaali
määrää etisyytensä tai takaisuutensa mukaan saman ryhmän vokaalin myös toiseen tavuun (ja sitä myöhempiin tavuihin), ja regressiivisessä vokaalisoinnussa jälkitavun vokaali puolestaan määrää ensitavun vokaalin.
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Vähintään yhden tavun vokaalifoneemien ryhmittyminen merkitsee, että länsi-itämerensuomalainen ensitavun etisyysoppositio
(*selka vs. *te ̮rva) voisi potentiaalisesti johtaa aivan yhtä lailla vokaalisointuun kuin pohjoisitämerensuomalainen jälkitavun etisyys
oppositiokin (*selkä vs. *terva). Käytännössä kuitenkin pelkästään
sanavartalosta on mahdotonta nähdä, onko tällaisessa kielessä todella monosyllabinen vokaalisointu vai ei vokaalisointua lainkaan. Voitaneen sanoa, että asian ratkaisee taivutusainesten käyttäytyminen:
mikäli kuvitteellisissa esimerkkisanoissa taivutusaineksissa ei olisi
eroa (käsa-na vs. kasa-na), kielessä ei olisi vokaalisointua; mikäli
taas taivutusaineksetkin jakautuisivat etiseen ja takaiseen luokkaan
(käsa-nä/ne vs. kasa-na), kielessä olisi vokaalisointu.
Luonnollisestikin yhden kielen eri vokaalikombinaatiot voivat
kuulua eri tyyppeihin. Suomen kielessä vallitseva tyyppi on progressiivinen redundanssivokaalisointu (ä-ä vs. a-a, ö-ö vs. o-o, ö-ä vs.
o-a, ä-ö vs. a-o jne.), mutta vokaalisoinnullisesti neutraalien eli indifferenttien vokaalien i:n ja e:n kohdalla tyyppinä on progressiivinen monosyllabinen ensisointu (pässi-nä vs. passi-na) tai toissointu
(herää-kö vs. heraa-ko).
Onko sitten pohjoisviron kirjakielessä ja liivissä vokaalisointua
vai ei? (Viron murteissahan vokaalisointua kyllä tunnetusti esiintyy.)
Nykyisellään ei ole, koska toisen tavun lisäksi myös kaukaisempien
tavujen vokaalisto on yhteenlankeamisten kautta kehittynyt neutraaliksi, eikä eri tavujen välillä siksi tapahdu etisyysassimilaatiota.
Esimerkiksi sanassa pelga- : pelgama ei etinen /e/ laukaise taivutusaineksessa vokaaliharmoniaa (**pelgamä).1 Silti kielen aiempi
vokaalisointu näkyy sellaisissa sanoissa kuin küsimus, jossa toisen
tavun i selittyy vain lähdettäessä aikaisemmasta *ü:stä, ei *u:sta.

3. Itämerensuomen vokaalikombinaatiotyypit
Aloitan esittelemällä itämerensuomalaisten kielten neljä vokaalikombinaatiotyyppiä. Sitten esitän todistusaineistoa, jonka avulla
vuorollaan kumotaan eri tyyppien alkuperäisyyden mahdollisuus,
kunnes jäljelle jää vain yksi vaihtoehto alkuperäiseksi myöhäiskantasuomen vokaalisointutyypiksi.
Käytännössä riittää tarkastella E-A- ja I-A-kombinaatioita,
1. Tästä tarkennuksesta kiitän artikkelini vertaisarvioijaa.
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koska vain näitä rekonstruktiovaikeudet koskevat. Nykyisissä itämerensuomalaisissa kielissä tavataan kummankin kombinaation
osalta etinen ja takainen sanaryhmä. Kielet jakautuvat neljään erilaiseen vokaalisointutyyppiin sen mukaan, näkyykö etisen ja takaisen E-A-kombinaation ero ensitavulla, toisella tavulla, molemmilla
tavuilla vai ei kummallakaan tavulla (hakasulkeisiin on merkitty vokaali, joka symboloi taivutusvartalossa esiintyvää vokaalia: merkintä kõrd[a] koodaa näin vaihtelua kõrd : kõrra).
Kun myöhäiskantasuomeen voidaan rekonstruoida vain sellaisia
piirteitä, jotka ovat säilyneet tytärkielissä, voidaan I-A-kombinaatiot siinä aikatasossa ongelmitta rekonstruoida suomen tyyppisiksi:
etinen *i-ä vs. takainen *i-a. Yksikään tytärkieli ei viittaa siihen,
että näiden sanaryhmien ero olisi alkuaan ilmennyt ensitavun vokaalissa. Vain vepsässä (ja marginaalisesti lyydissä), pohjoisvirossa ja
liivissä näiden kombinaatioiden välinen ero on neutraloitunut toisen
tavun *ä:n sulauduttua *a:han.
Sen sijaan E-A-kombinaatiot ovat monitulkintaisempia: suomi
ja karjala viittaavat distinktioon toisen tavun vokaalissa, pohjoisviro
ja liivi distinktioon ensitavun vokaalissa, vatja ja eteläviro distinktioon kummankin tavun vokaalissa sekä lyydi MŠ ja vepsä distinktion
katoamiseen eli sanaryhmien yhteenlankeamiseen (sekä lyydin että
vepsän murteissa esiintyy myös pohjoista tyyppiä, mikä jo sinänsä
viittaa itäisen tyypin sekundaarisuuteen).
suomi

karjala

lyydi MŠ

vepsä

vatja

eteläviro

*e-a/
*e-ä

selkä

selkä

šelg[a]

́
selg[a]

seltšä

sälg[ä]

*e̮-a/
*e-a

kerta

kerta

kierd[a]

kerd[a] ke̮rd[a] kõrd[a] kord[a] ke̮r̄ da

*i-ä

silmä

silmä

**šilm[a]

́
silm[a]

silmä

silm[ä]

*i-a

viha

viha

viha

viha

viha

viha

Pohjoinen tyyppi:
ero jälkitavulla
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Itäinen tyyppi:
ei eroa

viro

liivi

selg[a] sǟlga

silm[a] sīlma
viha

vijā

Keskinen tyyppi: Läntinen tyyppi:
ero molemmilla
ero ensitavulla
tavuilla

Pelkästään tytärkielten vastinsarjoja tarkastelemalla ei ole
mahdollista päätellä, miten etisen ja takaisen kombinaation välinen
ero tulisi rekonstruoida myöhäiskantasuomeen. Asian selvittämiseksi on tarkasteltava lähemmin todistusaineistoa. Vepsän ja lyydin
tyyppi voidaan kuitenkin jo saman tien sulkea pois vaihtoehtojen
joukosta. Koska on olemassa kahdenlaisia E-A-kombinaatioita, tämä
tyyppi ei mitenkään voisi olla alkuperäinen: muutenhan alkuaan vain
yhdenlaiset kombinaatiot olisivat täysin mielivaltaisesti jakautuneet
etisiin ja takaisiin sanaryhmiin yhteisesti kaikissa muissa kielissä.
Kuitenkin tiedetään, että vepsä ja lyydi ovat kauimpana itämerensuomalaisen sukupuun tyvestä syntyneitä kieliä eivätkä suinkaan
ensimmäisenä kantasuomesta eronneita (Kallio 2007; 2014), joten
tämänkaltainen kehityskulku on poissuljettu.
Lisäksi taivutusmuodot osoittavat selvästi, että vepsän tyyppi
polveutuu suomen tyypistä, eli aiemmin ero on ilmennyt toisen tavun
vokaalissa:
vps. sil’ma : sil’mid < *silmä : *silmidä > sm. silmä : silmiä
vps. sima : simoid < *siima : *siimoida > sm. siima : siimoja
(Zaitseva 2006: 30)

3.1. Toisen tavun *o:n todistus
Kun tarkastellaan o-johdoksia ja o-vartaloisia sanoja, havaitaan eteläisissä kielissä kahta erilaista kombinaatiota (*e-o vs. *e ̮-o), kun
taas pohjoisissa kielissä tavataan vain yhtä (*e-o).
ksm. *lentä-däk ⇒ *lento > sm. lento ~ vi. lend[u]
ksm. *pElto > sm. pelto ~ vi. põld[u]
Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat mm. sanat *elo > elu ja *repoi >
rebu ’munankeltuainen’; toiseen ryhmään kuuluvat mm. sanat *te ̮rho
> tõru ja *ve ̮rkko > võrk[u].
On kysyttävä, kumpi vaihtoehto on uskottavampi: (1) kaikki
nämä sanat ovat alkuaan olleet *e-o-tyyppiä, mutta Suomenlahden
eteläpuolella ensitavuun syntyi *e ̮ kaikissa niissä sanoissa, joiden
etuvokaalisuutta tukemassa ei ollut johtamattoman kantasanan toisessa tavussa etuvokaalia; vai (2) että jo kantasuomeen on syntynyt
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etisen *e-o-kombinaation rinnalle takainen *e ̮-o-kombinaatio, joka
myöhemmin pohjoisryhmän kielissä sulautui etiseen kombinaatioon?
Tuntuu vaikealta uskoa, että äänteenmuutosta olisi voinut rajoittaa tai sen olisi voinut palauttaa tällainen abstrakti syvätason
piirre, mutta toisaalta analogisestihan pyritään usein palauttamaan
takaisin sellaisia äänteenmuutoksia, jotka veisivät sanan paradigmamuotoja liian kauaksi toisistaan. Voidaan kuitenkin kysyä, miksei
toisen tavun *o sitten eteläisissä kielissä velaaristanut kaikkia muitakin etuvokaaleja, joilta puuttui kantavartalostaan etisyyttä tukeva
etuvokaali, eli miksei tapahtunut sellaisia velaaristumisia kuin *näko
’näkö’ > **nako. Esimerkiksi pohjoisvirossa on nägu eikä **nagu.
(Toiseen tavuun *ö ilmaantui vasta Suomenlahden pohjoismurteessa.) Toisaalta 1. tavussa esiintyi jo ennestään kontrasti *ä – *a, kun
taas kontrastia *e – *e ̮ ei vaihtoehdon 1 mukaan ollut.
Edelleen voidaan kysyä, miksei sitten toisen tavun *u, joka
foneettisesti on vieläkin takaisempi äänne, velaaristanut edes *e:tä
*e ̮:ksi. Toki toisessa tavussa oli myös *ü jo varhain, kun taas *ö:tä ei
ollut, mutta koska myöhäiskantasuomessa näyttää tarkasteluni perusteella vallinneen redundanssivokaalisointu, olisi ollut luontevaa,
että vokaalikombinaatioiden ero olisi tässäkin näkynyt kummallakin
tavulla: kuten *e-ä vs. *e ̮-a, samoin *e-ü vs. *e ̮-u.
Selitys *e:n myöhäisemmästä velaaristumisesta *e ̮:ksi toisen
tavun *o:n edellä ei näin ollen vaikuta millään lailla uskottavalta,
kun sitä tarkastellaan laajemmassa yhteydessä. Tällä perusteella on
jo viimeistään myöhäiskantasuomessa täytynyt olla erikseen etinen
*lento vs. takainen *pe ̮lto, koska mitenkään muuten ei voida selittää näiden sanaryhmien säilymistä erillisinä eteläisissä kielissä. (Ks.
myös 3.2. Taksonominen todistus.)
Tästä seuraa, että myös toisen tavun *A:n edellä on todennäköisesti esiintynyt aivan sama ero: etinen *selkA vs. takainen *ke ̮rta
(ks. 2.3. Lainasanojen todistus). Vielä tällä perusteella ei kuitenkaan
ole mahdollista arvioida, onko etisen kombinaation toisen tavun
vokaali ollut *a (jolloin pohjoisviron ja liivin tyyppi olisi alkuperäinen) vai *ä (jolloin vatjan ja eteläviron tyyppi olisi alkuperäinen).
Siksi merkitsen äännettä arkkifoneemilla *A.
Johdosten todistus joka tapauksessa osoittaa, etteivät suomen
ja karjalan eivätkä vepsän ja lyydin tyypit voi olla alkuperäisiä,
vaan näissä kielissä on tapahtunut ensitavun vokaalien yhteensulau-
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tuminen: takainen *e ̮ > *e. Jäljellä on siis enää kaksi vaihtoehtoa:
myöhäiskantasuomen alkuperäinen vokaalisointu on voinut olla joko
pohjoisviron ja liivin tyyppiä tai vatjan ja eteläviron tyyppiä.
Kuitenkin eteläisissä itämerensuomalaisissa kielissä esiintyy
ensitavun õ (e ̮) myös eräissä vanhoissa perintösanavartaloista muodostetuissa johdoksissa, esimerkiksi vi. mõnu ’mielihyvä’ < *me ̮no ⇐
*mene-. Ilmiö edellyttää regressiivistä äänteenmuutosta, jossa toisen
tavun takavokaali on muuttanut ensimmäisen tavun *e:n takaiseksi
*e ̮:ksi (ks. Pystysen kommenttipuheenvuoro). Tämäkin muutos edellyttänee, että kielessä oli jo vanhastaan olemassa ensitavun *e ̮, eikä
muutos ole ristiriidassa tässä kirjoituksessa esitettyjen kehityskulkujen kanssa. Kirjoitukseni puitteissa ei ole mahdollista syventyä tarkemmin tähän mielenkiintoiseen sekundaariseen ilmiöön.

3.2. Jälkitavujen vokaalien todistus
Petri Kallio on äskettäin perustellut, miksi viron ja vatjan asujen perusteella vielä myöhäiskantasuomessa on täytynyt olla jälkitavuissa
*e ̮ (Kallio 2012b): se on kehittynyt eteläisissä kielissä eri tavalla
kuin etinen *e.
vksm. *kota-j-ta > kksm. *kote ̮jta > mksm. *kote ̮ida >
sm. kotia ~ vtj. *ke ̮te ̮ja ~ vi. kode.
vksm. *mätä-j-tä > kksm. *mätejtä > mksm. *mätidä >
sm. mätiä ~ vtj. mätiä ~ vi. mädi.
Tämä edellyttää samalla, että jo varhaiskantasuomessa oli toisessa
tavussa *ä, koska sen jatkaja keskikantasuomessa oli etinen (*ej >
*i) ja erosi *a:n takaisesta jatkajasta (*e ̮j > *e ̮i). Vasta myöhemmin
Suomenlahden pohjoismurteessa (tai sen jatkajakielissä erikseen)
tapahtui muutosketju *e ̮i > *ei > *i.
Toisen tavun *ä:n olemassaolo kantasuomen eri vaiheissa sulkee samalla pois jälleen yhden vokaalisointutyypin: distinktio ei silloin ole voinut sijaita pelkästään ensitavulla (*e-a vs. *e ̮-a). Näin ollen pohjoisviron ja liivin tyyppinen vokaalisointu on syntynyt vasta
myöhemmin.
Voivatko keskikantasuomesta alkaen toisessa tavussa esiintyneet keskivokaalit sitten kertoa jotain ensitavun keskivokaaleista?
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Ainakin nämä äänteet tulivat tutuiksi kielen puhujille, ja sopivan
impulssin vaikutuksesta ne saattoivat sitten helposti levitä myös ensitavuun – esimerkiksi lainasanojen mukana.

3.3. Lainasanojen todistus
Ei liene sattumaa, että takaisen E-A-kombinaation ja takaisen
E-O-kombinaation vanhimmat esiintymät keskittyvät balttilaisiin ja
germaanisiin lainasanoihin:
kgerm.*felþō, kblt. *kerda → ksm. *pElto, *kErta
> sm. pelto, kerta ~ uk. põld[o], kõrd[a]

Lainasanoissa on myös jokunen etiseen kombinaatioon omaksuttu,
mutta niitä voitaneen pitää niin vanhoina, että ne edeltävät takaisen
kombinaation syntymää. Keskivokaaleja ei kantabalttiin eikä kantagermaaniin kuitenkaan yleensä rekonstruoida, vaikkakin Mikko
Heikkilä (2012) on esittänyt mahdollisuuden, että jo kantagermaanissa *e olisi toisen tavun *a:n edellä ollut takaisempi. Ilmiön ikääminen germaanissa näin varhaiseksi jää kuitenkin hypoteettiseksi,
eikä selitysmallini tarvitse sitä toimiakseen.
Olennaista on, että balttilaisissa ja germaanisissa lainasanoissa ylipäätään esiintyy uusi E-A-kombinaatio: sanat eivät siis ole
hahmottuneet kantasuomalaisten korvassa vanhaan etiseen kombinaatioon, vaan niitä varten on muodostettu uusi takainen kombinaatio. Tästä on pääteltävä, että varhaiskantasuomen vanha etinen
E-A-kombinaatio ilmeni konkreettisesti nimenomaan *e-ä-kombinaationa. Jos se olisi ilmennyt *e-a-kombinaationa, se ei olisi mitenkään eronnut baltin ja germaanin *e-a-kombinaatiosta, missä
tapauksessa kyseiset sanat olisi lainattu vanhaan etiseen kombinaatioon eikä uuteen takaiseen, kuten todellisuudessa tapahtui. Jos
taas vanha E-A-kombinaatio olisi ilmennyt *e ̮-a-kombinaationa, se
ei olisi ollutkaan etinen vaan takainen. Ainoa mahdollinen ilmentymä
etiselle kombinaatiolle on täten *
 e-ä.
Kehityskulku voidaan rekonstruoida sellaiseksi, että varhaiskantasuomen *e-ä-kombinaation mukaista vokaaliharmoniaa rikkovat balttilaiset ja germaaniset *e-a-kombinaatiot sopeutettiin kieleen
maksimaalisen distinktion mukaisina: sekä ensitavun että toisen ta-
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vun vokaalin osalta takaisempina kuin vanhassa etisessä *e-ä-kombinaatiossa. (Ks. myös Kallio 2014: 161.)
Näin E-A-kombinaatiot noudattivat r edundanssivokaalisointua,
jossa etinen kombinaatio oli *e-ä ja takainen kombinaatio oli *e ̮a. Mallina toimivat luultavasti kielessä jo tähän aikaan esiintyneet
redundanssivokaalisointua noudattavat vokaalikombinaatiot, sellaiset kuin *a-a vs. *ä-ä.
kbalt. *kerda- → ksm. *ke ̮rta > sm. kerta ~ vi. *ke ̮rta
							 > kord[a]
kbalt. *dervā → ksm. *te ̮rva > sm. terva ~ vi. tõrv[a]
kgerm. *mēkja → ksm. *me ̮e ̮kka > sm. miekka ~ vi. mõõk[a]
kgerm. *felþō → ksm. *pe ̮lto > sm. pelto ~ vi. põld[u]
Luultavasti keskivokaalit syntyivät ensin jälkitavuihin, koska erilaiset reaalistumat on luonnollista selittää alkuaan vain etisyyden
suhteen eronneista redusoituneista vokaaleista: *ә > *i ~ *e ja *ə̑ >
*i ̮ ~ *e ̮ (Kallio 2012a; 2012b). Näin keskivokaaleja olisi ollut luontevaa omaksua ensitavuunkin siinä vaiheessa, kun tuli tarve korvata balttilaisten ja germaanisten lainasanojen vokaalisointua rikkova
*e-a-kombinaatio.
Miksei sitten tämä uusi, lainasanojen mukanaan tuoma takainen kombinaatio olisi voinut olla *e-a, kun vanha etinen kombinaatio
oli *e-ä? Ensinnäkin, jos olettaisimme keskikantasuomeen takaisen
*e-a-kombinaation, sen olisi kuitenkin ollut kehityttävä myöhäiskantasuomeen tultaessa *e ̮-a-kombinaatioksi ja sitten pohjoismurteessa
jälleen takaisin *e-a-kombinaatioksi. On taloudellisempaa olettaa
keskikantasuomen kombinaatiot samanlaisiksi kuin myöhäiskantasuomen kombinaatiot, ellei vasta-argumentteja löydy.
Toiseksi, nythän me tiedämme, että kieleen on tullut jossain
kantasuomen vaiheessa uusi vokaali *e ̮. Sen syntymiselle ensitavuun
lainasanat antavat toistaiseksi ainoan uskottavan selityksen. Mikä
omaperäinen ilmiö muka olisi voinut synnyttää tarpeen erilliselle takaiselle kombinaatiolle, joka kuitenkin havaitaan ensimmäisenä juuri
lainasanoissa? Lähtökielissä ei tätä äännettä luultavastikaan ollut
(ks. kuitenkin Heikkilä 2012), mutta vokaalisointu selittää nähdäkseni sujuvasti sen, miksi äännearvo kohdekielessä tuli erilaiseksi:
lähtökielen kombinaatio *e-a oli keskikantasuomessa yhtä mahdoton
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kuin ä-a-kombinaatio on vielä monelle nykysuomalaiselle (*e:hän ei
ollut indifferentti vokaali ennen kuin vasta Suomenlahden pohjoismurteessa). Kun sitä ei toisen tavun *a:n vuoksi tulkittu etisenä niin
kuin kielessä jo olevia vanhoja *e-ä-kombinaatioita, siitä oli tehtävä vokaalisointua noudattava: siksi ensitavun *e → *e ̮ takavokaalin
edellä.
Lainasanatkin näyttäisivät siis tukevan vatjan ja eteläviron
tyyppisen redundanssivokaalisoinnun alkuperäisyyttä. Kaikki tähän saakka käsitellyt kohdat yhdessä sulkevat pois kaikkien muiden
itämerensuomalaisten vokaalisointutyyppien alkuperäisyyden. Näin
olemme todistuskappaleiden avulla löytäneet myöhäiskantasuomen
vokaalisointutyypin: sen on täytynyt olla nimenomaan vatjan ja eteläviron tyyppinen redundanssivokaalisointu:
vanha *i-ä vs. uusi *i ̮-a
vanha *e-ä vs. uusi *e ̮-a

4. Kantasuomen *i̮ ja *e̮
Vokaalisoinnun tutkimisen avulla on samalla päästy selvyyteen
kantasuomen keskivokaaleista. Joskus keskikantasuomen vaiheilla ensitavuun ilmestyi uusi vokaali *e ̮, jonka syntysyynä näyttäisi
olleen lainasanojen balttilaisten ja germaanisten lainaoriginaalien
vokaalisointua rikkovien kombinaatioiden (etuvokaali + takavokaali) merkitseminen mahdollisimman selvästi kielen vanhoista etisistä
kombinaatioista erottuviksi eli kummankin tavun vokaalin osalta takaisiksi.
Miksei sitten kieleen syntynyt samasta syystä lainasanoja varten takaista *i ̮-a-kombinaatiota? Mahdollisesti syntyikin, mutta *i ̮:n
kohtalona olisi ollut joka tapauksessa sulautua *i:hin ennen myöhäiskantasuomea. (Varhaisen kantasuomen *i ̮:stä ks. 4.1. Permin
todistus).
Samoihin aikoihin myös jälkitavuihin syntyivät *e ̮ ja *i ̮ alkuperäisen takaisen redusoituneen vokaalin täysvokaalisiksi jatkajiksi,
kuten Petri Kallio (2012a) on osoittanut:
*ǝ > *i (sanan lopussa) ~ *e (sanan sisällä)
*ǝ̑ > *i ̮ (sanan lopussa) ~ *e ̮ (sanan sisällä)
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Kallio rekonstruoi myös varhaiskantasuomen ensitavuun *i ̮:n ja siihen liittyen redundanssivokaalisoinnun (Kallio 2012a), ja edellä käsittelemäni todistusaineisto tukee hänen malliaan:
vksm. *śilmä > kksm. *silmä > mksm. *silmä ’silmä’
vksm. *ti ̮ka > kksm. *tika > mksm. *cika ’sika’
Viimeistään keskikantasuomen aikoihin ensitavun *i ̮ on kuitenkin
sulautunut *i:hin, koska varhainen muutos *ti > *ci edellyttää etuvokaalia. Myös toisessa tavussa *i ̮ on sulautunut *i:hin jo ennen
myöhäiskantasuomen vaihetta (Kallio 2012a).
	Sen sijaan ensitavun *e ̮ on säilynyt myöhäiskantasuomeen
saakka. Kantasuomen polysyllabinen eli redundanssivokaalisointu
on mahdollistanut ”taloudellisempaan” monosyllabiseen vokaalisointuun siirtymisen, jolloin toisen tavun ”ylimääräiset” vokaalit ovat
voineet kadota tai sulautua, ja tämä on tapahtunut eri tavalla eri
tytärkielissä: pohjoisvirossa ja liivissä toisen tavun *ä sulautui *a:han, jolloin distinktio jäi yksinomaan ensitavun vokaalin varaan, ja
pohjoisryhmässä ensitavun *e ̮ sulautui *e:hen, jolloin distinktio jäi
yksinomaan toisen tavun vokaalin varaan. (Pohjoisvirossa ja liivissä
myös myöhempien tavujen ja taivutusainesten vokaalit neutralisoituivat, jolloin vokaalisointu katosi kokonaan.)
vksm. *śelkä > kksm. *selkä > mksm. *selkä ’selkä’ >
sm. selkä ~ li. sǟlga
vksm. *ke ̮rta > kksm. *ke ̮rta > mksm. *ke ̮rta ’kerta’ >
sm. kerta ~ li. kerda
̮̄
Alkuperäinen progressiivinen redundanssivokaalisointu on säilynyt
vatjassa ja etelävirossa, ja niissä *e ̮ esiintyy vielä nykyäänkin eri tavuasemissa. Pohjoisvirossa ja liivissä *e ̮ on säilynyt vain ensitavussa
mutta sulautunut *e:hen jälkitavuissa. Pohjoisryhmän kielissä *e ̮ on
sulautunut *e:hen kaikissa tavuasemissa.
Edellä esiteltyjen lisäksi kantasuomen keskivokaalien tueksi
voidaan esittää vielä kaksi muutakin todistetta.
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4.1. Permin todistus
Permiläiskielten vanhoista itämerensuomalaisista lainasanoista voidaan löytää tukea kantasuomen illabiaalisille takavokaaleille: vanhimmissa lainasanoissa suomen i-a-kombinaatiota vastaa permiläisissä kielissä *i ̮ (Saarikivi 2006: 36). Koska permiin on kulkeutunut
nykyään itämerensuomessa tunnettuja balttilaisia ja germaanisia
lainasanoja, on lainanantajakieli edustanut itämerensuomalaista linjaa; ja koska lainanantajakielessä oli vielä *š säilyneenä, on tämä
kieli edustanut vielä varhais- tai keskikantasuomen tasoa (tästä ks.
Kallio 2007). Seuraavat esimerkit ovat Janne Saarikiveltä (2006:
35–37):
vksm.*ki ̮ska- (> sm. kiskoa) → kprm. *ki ̮sk- ’vetää’
kblt. *glīvā → vksm. *lii̮ va
̮ (> sm. liiva) → kprm. *lia̮ ’hiekka’
vksm. *i ̮ša- (> sm. iha-) → kprm. *i ̮š- ’viehättyä tms.’
Jos varhais/keskikantasuomen I-A-kombinaatiot olisivat olleet kuten suomessa, eli distinktio olisi elänyt jälkitavulla (*i-ä vs. *i-a),
sekä etinen että takainen kombinaatio olisi todennäköisimmin korvattu kantapermin etisellä *i:llä. Ensitavun vokaalien välinen laadullinen erohan on suomen tyyppisissä kombinaatioissa aivan minimaalinen, ja koska kantapermissä ei ollut vokaalisointua, ei kielen
puhujilla ollut mitään syytä ottaa huomioon toisen tavun vokaalien
välistä eroa sanoja lainatessaan: etu- ja takavokaalien kombinoituminen ”oikein” oli heille täysin merkityksetöntä. Tästä syystä sekä
etinen että takainen kombinaatio olisi saanut ensitavuunsa kantapermin *i:n. Vanha etinen *i on permissä säilynyt muuttumattomana
(ks. esim. Sammallahti 1988; Csúcs 2005), joten tätä äännettä ei
näissä vanhoissa itämerensuomalaisissa lainasanoissa ole missään
vaiheessa voinut olla.
Kuitenkin on mahdollista, että permin *i ̮ ainakin *r:n ja *š:n
vieressä selittyisi sekundaariksi (ks. Pystysen kommenttipuheenvuoro).
Mutta oliko kantapermi jo niin varhain käynyt läpi vokaalistonsa valtavan mullistuksen ja kehittynyt lähes nykyiselleen? (Esimerkiksi kur. *u > kprm. *i ̮.) Ainakin jo keski-iranilaisten lainasanojen
aikaan kantapermin vokaalisto näyttää saavuttaneen suunnilleen lo-
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pullisen kehitysvaiheensa, ja tämän vaiheen ajatellaan päättyneen
jo 300-luvulla eKr. (Bartens 2000: 11–12). Varhaiskantasuomi on
toki tätä vanhempi kieli, mutta mikään vastatodiste ei estäne olettamasta muutosta kur. *u > kprm. *i ̮ erittäin varhaiseksi. Iranilaisissa
lainasanoissa on jopa merkkejä siitä, että muutos kur. *u > kprm.
*i ̮ edeltäisi iranin muutosta *s > *h ja ajoittuisi siis viimeistään ensimmäisen vuosituhannen eKr. puoliväliin. (Ks. Pystysen kommenttipuheenvuoro.)
Mihail Živlov johtaa komin ja udmurtin i ̮:n kantapermin *u̇:sta, mutta aiemmin hän itse ja useimmat varhaisemmista tutkijoista
ovat rekonstruoineet jo kantapermiin täyden tai redusoituneen *i ̮:n
(Živlov 2014: 123). Sen on täytynyt syntyä jo hyvin varhain kantauralin *u:sta, koska myöhemmissä muutoksissa syntyy sekundaari permiläinen *u, joka ei ole sekaantunut kantauralin *u:n kanssa.
Siksi on mahdollista olettaa (varhais)kantapermiläinen *i ̮ niin vanhaksi, että sillä on voitu korvata jo varhaiskantasuomen *i ̮.

4.2. Taksonominen todistus
Petri Kallio on huomauttanut, että nyt kun taksonomian tarkennuttua keskivokaalittomat pohjoiset kielet suomi, karjala ja vepsä
polveutuvat samasta itämerensuomalaisen sukupuun latvuston muinaismurteesta, on taloudellisempaa olettaa niissä tapahtuneen muutos *e ̮ > *e kuin on olettaa kaikissa muissa haaroissa tapahtuneen
erikseen muutos *e > *e ̮ (Kallio 2014: 161; sukupuu sivulla 163).

Kuvio 1. Itämerensuomalaisten kielten sukupuu (Kallio 2014: 163).
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Kallio esittää kantasuomen pohjoismurteen perusteeksi muitakin
muutoksia kuin *e ̮ > *e, nimittäin toiseen tavuun etuvokaalin jälkeiseen asemaan *o:n pariksi syntyneen *ö:n sekä -isi-konditionaalin
(Kallio 2014: 161–162).
Itämerensuomen uusi, tarkentunut sukupuu edellyttäisi, että
muussa tapauksessa muutos *e > *e ̮ olisi tapahtunut itsenäisesti vieläpä kolme eri kertaa: keskimurteessa (Suomenlahden etelämurre),
muinaisliivissä ja muinaisetelävirossa. Tällaisen erillisten muutosten olettaminen olisi kieltämättä sangen epätaloudellista. Jos taas
kyseessä olisi myöhemmin areaalisesti levinnyt muutos, kuvio kyllä
yksinkertaistuisi, mutta silloin pitäisi jättää huomiotta keskivokaa
lien vanhuuteen viittaava todistusaineisto.
Toki pienessä joukossa sanoja on tapahtunut eteläisissä kielissä
sekundaari muutos *e > *e ̮, mutta tämäkin edellyttänee, että ensitavussa on jo ennen sitä ollut olemassa *e ̮.

5. Myöhäiskantasuomen jälkeen
Myöhäiskantasuomessa oli jäljellä enää yksi keskivokaali *e ̮, joka
saattoi esiintyä kaikissa tavuasemissa. Vokaalisointu oli vatjan ja
eteläviron tyyppinen progressiivinen kaksitavuinen eli redundanssivokaalisointu. Ainoa poikkeus tähän tyyppiin oli indifferentti vokaali *i, jonka kombinaatiot siis edustivat yksitavuista vokaalisointua,
joko ensi- tai toissointua.
1.	Eteläviro erosi ensimmäisenä myöhäiskantasuomalaisesta yhteydestä, ja siinä sekä *e ̮ että alkuperäinen vokaalisointutyyppi
ovat säilyneet.
2.	Liivi erosi seuraavana, ja sen vokaalisointutyyppi kehittyi yksitavuiseksi ensisoinnuksi. Tämän seurauksena toisen tavun vokaaleissa tapahtui mittavia sulautumisia.
3a.	Suomenlahden etelämurteesta polveutuvat vatja ja pohjoisviro.
Vatjassa *e ̮ ja alkuperäinen vokaalisointutyyppi ovat säilyneet.
Pohjoisvirossa kehittyi yksitavuinen ensisointu, minkä seurauksena toisen tavun vokaalisto supistui sulautumisten seurauksena.
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3b.	Suomenlahden pohjoismurteesta polveutuvat suomi, inkeroinen, karjala, lyydi ja vepsä. Jo näiden kielten yhteisessä kantamurteessa *e ̮ sulautui *e:hen kaikissa tavuasemissa, minkä
seurauksena myös *e:stä tuli (*i:n rinnalle) indifferentti: se alkoi kombinoitua etu- ja takavokaalien kanssa. Kielessä säilyi
progressiivinen redundanssivokaalisointu, ja symmetrian vuoksi toiseen tavuun syntyi *ö, minkä jälkeen kummassakin tavussa saattoivat esiintyä kaikki vokaalit. Myöhemmin itäisimmissä
tytärkielissä redundanssivokaalisointu alkoi rapistua: lyydissä
ja etelävepsässä toisen tavun *ä, *ö ja *ü voivat esiintyä vain
rajoitetusti (Lauerma 1993).
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Kommentti:
Juho Pystynen

Kantasuomen keskivokaalit:
vahvempia ja heikompia tuloksia
Kiitän toimituskuntaa kunniasta tutustua Jaakko Häkkisen mielenkiintoiseen ja kauan odotettuun artikkeliin vertaisarvioijana. Vertaisarviointi poiki kokonaisen kommenttipuheenvuoron, jossa otan
mielihyvin varaslähdön kahden käsitellyn aiheen lähempään tarkasteluun.

1. Kantasuomen *e̮ :n syntytavoista ja niitten ikäämisestä
Artikkelissaan Häkkinen perustelee usealta kannalta *e ̮:n rekonstruoimista myöhäiskantasuomeen, mihin onkin nyt jo helppo yhtyä. *e ̮:n
alkuperä sen sijaan edelleen tarjoaa avoimia kysymyksiä. Vokaali ei
edelleenkään esiinny johtamattomassa perintösanastossa (sen sijaan
kur. *e ̮ > vksm. *a!), joten sen synty on varmasti liitettävissä Erkki
Itkosen (1945) vanhan esityksen mukaan itämerensuomen kielikosketuksiin germaanien ja balttien kanssa. Mutta onko kyseessä ollut
alun perin äännesubstituutio, äänteenmuutos tai jotain näitten väliltä?
On todettava, että eteläiset ims. kielet muutamissa perintösanoihin perustuvissa johdoksissa kiistatta osoittavat regressiivisistä assimilaatiokehityksistä *e-o, *e-u > *e ̮-o, *e ̮-u. Mägisten (1930)
ja Itkosen (1945) aineistoissa esim. virosta:
• kõõlus ’ansasilmukka’ < *ke ̮e ̮lus (> sm. kielus) ⇐ *keeli (monia
etäsukuvastineita)
• mõnu ’mielihyvä’ < *me ̮no (> sm. meno) ⇐ *mene- (monia
etäsukuvastineita)
• onu < *e ̮noi (> sm. eno(i)) ⇐ *enä ’iso’ (monia etäsukuvastineita)
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• uk. syym[u] ’siemaus’ ~ seeme- < *se ̮e ̮m-u- ~ *seeme- (> sm.
siem-aista) (vastine mordvassa).
Tämän sanaryhmän täytyy lisäksi olla vähintään vanhempi kuin
Häkkisen mainitsema, muuttumattomana säilynyt tyyppi *lento >
sm. lento ~ vi. lend[u]. Jos tämän jälkimmäisen tyypin katsotaan todistavan jo kantasuomalaisesta kontrastista *e ̮-o – *e-o, niin selvästi myös johdostyypin *me ̮no on tällöin oltava myöhäiskantasuomea
varhaisempi. Aiemmassa tutkimuksessa oletetusta äänteenmuutoksesta *e > *e ̮ takavokaalin edellä ei siis edelleenkään päästä eroon:
*e ̮:n rekonstruoiminen myöhäiskantasuomeen ainoastaan vetää
muutoksen jo varhaisemmaksi, kantasuomalaiseksi.
Häkkisen vastustamaa kehitystä **e-a > *e ̮-a mikään johdostyyppi sen sijaan ei vaadi olettamaan. Tämän kohdalla hänen
äännesubstituutioselityksensä on siis hyväksyttävissä. Kun lisäksi
itämerensuomen varhaisimmissa läntisissä lainasanoissa vanha uralilainen kombinaatio *e-ä on vielä säilynyt produktiivisena (esim.
hellä, levätä), katsoisin takavokaalisten johdostyyppien velaaristumiset *e-o > *e ̮-o ja *e-u > *e ̮-u, vaikka harvalukuisinakin, siksi
alkusysäykseksi, jonka kautta 1. tavun *e ̮ on kantasuomessa tullut
(jälleen) mahdolliseksi. Vasta tämä olisi puolestaan laukaissut lainaperäisten *e ̮-a -sanojen esiinmarssin.
Häkkinen lisäksi kysyy, miksei vastaavasti tapahtunut muutosta *ä > *a takavokaalin edellä (tyyppi sm. näkö ~ vi. nägu). Tähän
voidaan vastata esimerkiksi, että 1. tavussa esiintyi jo ennestään
kontrasti *ä – *a, kontrastia *e – *e ̮ sen sijaan mahdollisesti ei.
Verrattakoon myös, että 2. tavussa sen sijaan vanhastaan ei esiintynyt vokaaliharmoniasta riippumatonta kontrastia *ä – *a, vain harmonian alainen arkkifoneemi *A. Mielenkiintoisesti tässä asemassa
*E-vokaalien kehitystä vastaavaa velaaristumista voidaan todeta
esiintyvän, esim. sm. emä ⇒ emakko, erä ⇒ erakko.

2. Varhaiskantasuomen *i̮ : permiläiskielten todisteita?
Kappaleessa 3.1 Häkkinen siirtyy itämerensuomen *e ̮:n käsittelystä
väliaikaisesti toiseen vain suppeammin sivuamaansa ongelmaan: kysymykseen mahdollisesta aikaisemmasta *i ̮:sta itämerensuomen esivaiheissa. Jos ja kun nykysuomen epäharmoninen vokaalikombinaatio e-a näyttäisi todella kehittyneen harmonisen asun *e ̮-a läpi, on
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toki edelleen asiallista kysyä, onko kaikkien ims. kielten osoittama
(ja siis selvästi myöhäiskantasuomalainen) epäharmoninen *i-a vastaavasti peräisin aikaisemmasta asusta *i ̮-a? Häkkinen kuitenkaan
ei ota mitään kantaa aiheesta aiemmin esitettyihin moniin näkemyksiin — ei edes omaansa (Häkkinen 2007: 30–38) — vaan tyytyy
esittämään mielenkiintoisen uuden todisteryhmän: vanhat lainasanat itämerensuomesta permiläiskieliin.
Permin kehitys *u > *i ̮ todella lienee tapahtunut jo hyvin varhain. Vaikka Häkkinen ei tarkastelekaan aihetta lähemmin, ajoitus
vaikuttaa olevan paikannettavissa permiläiskielten indoiranilaisten
lainojen avulla. Jo vanhastaan tunnettu aineisto nimittäin osoittaa,
että indoiranin *u:n (ja *ū:n) jatkajana tavataan sekä ”vanhempaa”
*i ̮:ta että ”uudempaa” *u:ta. Joen (1973) aineistossa *u:n perintösanastolle tyypillistä kehitystä havainnollistavat hakusanat 24, 67,
121:
• kprm. *di ̮r ’aika’ ← kir. *dūra- ’kauan, kaukana’
• kprm. *pi ̮des ’pohja, alunen’ ← vkir. *bundas tai k-arj. *bhudhnas
• ? ko. ki ̮ći ’koiranpentu’ ← kir. *kuta-, *kutiHuomattakoon ensimmäisessä edustuva sananalkuisen soinnillisen
d:n säilyminen, joka selvästi osoittaa sanan erillislainaksi (kuten tietysti jo vastineiden puuttumisesta muualla voidaan olettaa). Kolmas
esimerkki on sen sijaan epäselvä ja saattaa selittyä myös sekundäärinä kehityksenä *uć > i ̮ć komissa: vrt. udm. kuća-pi.
Säilymää puolestaan havainnollistavat vähintään hakusanat
144, 151, 217:
• kprm. *sur ’olut’ ← vkir. *surā (> *hurā)
• kprm. *śum-i ̮s ’hihna’ ← kir. *syūman
• ko. vurd ’saukko’ ← oss./skyytti urda < ir. *udra
Näistä jälkimmäiset kaksi voivat olla melko uusiakin. Sangen todistusarvoinen sen sijaan on ’olut’, joka näyttää ajoittavan permin
kehityksen *u > *i ̮ varhaisemmaksi kuin iranin kehityksen *s > *h.
Tämä taas iranilaiskielissä on ollut tapahtuneena jo muinaispersian
ja avestan varhaisimpien kielenmuistomerkkien aikaan, eli 1. vuosituhannen eaa. puolivälissä! Näyttää siis selvältä, että jo varhaiskan-
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tasuomalaisen vaiheen aikana esipermissä oli olemassa *i ̮, jolla on
voitu substituoida mahdollinen kksm. *i ̮.
Relevantteja lainasanoja itämerensuomesta permiin löytyy
niitäkin enemmän kuin Häkkisen esittämät kolme sanaa. Saarikivi (2018) nyttemmin esittää äännesuhdetta ims. i-a ⇒ ko. i ̮ myös
seuraavissa tapauksissa (millään sanoista ei tosin tavata vastineita
udmurtissa):
• ka An. šinkuija ’hienontaa’ → ko. ši ̮ngav- ’rikkoa villaa/pellavaa’ (2018: 302)
• mksm. *pilkka (← germ.) → ko. bi ̮ľkja (2018: 327)
• mksm. *kipa, *kipedä → ko. ki ̮pi ̮d ’iloinen ym.’ (2018: 334)
• mksm. *lipu- → ko. li ̮b- ’nousta’ (2018: 336)
Näin muodostuva aineisto jättää silti auki vielä ainakin kolme muutakin tulkintamahdollisuutta suhteen ims. *i-a ~ prm. *i ̮ selittämiseksi:
A. Vokaalisointu
Vaikka nykyisissä permiläiskielissä vokaalisointua ei tavatakaan, ei
ole ollenkaan selvää, missä vaiheessa permiläiskielten jälkitavujen
reduktio oli meneillään varhaisimpien ims. lainojen aikaan. Ainakaan varhainen täydellinen kato ei tule kyseeseen: muutamissa johdosryhmissä ja muissa kolmitavuisissa sanamuodoissa on nimittäin
esitetty kantauralin *a/*ä-vokaaliharmoniasta säilyneen jäänteitä
nykykieliinkin asti. Esim. komissa *e ̮kta-ksə > oktas ’ahdos’, mutta *śepä-ksə > śiös ’kaulus’ (Lytkin 1969); udmurtissa *ilmarə >
inmar ’taivaanjumala’, mutta *śüdämə > śulem ’sydän’ (Tunkelo
1933: 391–392). Varhaispermiläinen *i ̮ < *u on myös voinut hyvin
säilyttää alkuperäisen takaisen vokaalisointuluokkansa niin kauan
kuin hankalammin ajoitettavissa olevat kehitykset *i ̮ < *ü, *ä-ə eivät vielä olleet tapahtuneet. Jos siis Häkkisen näkemystä seuraten
itämerensuomen *e ̮-a germaanisen ja balttilaisen *e:n vastineena on
vokaaliharmonian vaatima vartalorakennesubstituutio, niin samoin
varmasti voisi olla laita myös itämerensuomalaisissa lainoissa (esi)
permiin: *i-a → *i ̮-a? Tähän kehitysmahdollisuuteen ehkä selvimmin viittaa yllä mainitsemani ši ̮ngav-, jonka sananalkuisen š:nsä no-
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jalla täytyy olla melko myöhäinen laina vasta vepsästä, karjalasta tai
muusta vastaavasta itäisestä ims. kielimuodosta.
B. Permiläiskielten oma äännekehitys
Vanhan etisen *i:n säännöllisin edustaja permissä on säilynyt *i, jonka ohella kuitenkin tavataan myös muutamia sanoja, joissa näyttää
esiintyvän kehitys *i > *i ̮. Itkonen (1954: 303, 327), Rédei (1988:
374) ja Csúcs (2005: 79) ehdottavat kaikki kehityksen tapahtuneen
ainakin äänteiden *š ja *r yhteydessä. Selvin tapaus lienee kur.
*šiŋərə > kprm. *ši ̮r ’hiiri’. Sama on hyvin voinut olla vaikuttavana
tekijänä myös tapauksessa *iša- ~ *i ̮š-. Edelleen tapauksen *kisko- ~ *ki ̮ski ̮- kohdalla nyt myös Saarikivi (2018: 319) mainitsee
perintösuhteen mahdollisena selityksenä. Muitakin esimerkkejä kehityksestä *i > *i ̮ permissä voidaan mainita, esim. vanhat mutta
nykyään torjutut rinnastukset sm. kitua ~ kprm. *ki ̮ž ’sairaus’ (< ?
*kičɜ), sm. kipinä ~ ko. ki ̮ń (< ? *kipəńä). Kysymys *i:n historiasta
permissä näyttää olevan uuden tarkastelun tarpeessa; toivon voivani
palata aiheeseen myöhemmin toisaalla.
C. Rinnakkaislainautuminen
Kolmesta Häkkisen esittämästä permin i ̮-tapauksesta *i ̮š- ’viehättyä’ on alun perin (varhais)iranilaisperäinen ← *iscā- ’toivoa’. Saarikivi (2018: 322) nostaakin mahdolliseksi, että sana on pikemmin
voitu lainattu permiin suoraan iranista, ilman itämerensuomen välitystä. Tähän saattaa nähdäkseni viitata sanan sisäkonsonantisto.
Vanhaan kerrostumaan kuuluvissa sanoissa ims. sanansisäisen *h:n
tavallisimmat vastineet permissä ovat *č (< kur. *čč) ja *ž (< kur.
*š). Permin sanansisäiset soinnittomat sibilantit *s, *ś ja *š sen sijaan normaalisti ovat peräisin erinäisistä konsonanttiyhtymistä, kuten kur. *ks, *kś, *kš (vrt. Csúcs 2005: 119–120). Suhde mksm. *h
~ kprm. *š muodollisesti vaatisi siis vksm. asua *ikša, joka taas ei
enää sovikaan yhteen sanan lainaoriginaalin kanssa. Permin soinniton sibilantti voisi tämän sijaan luontevimmin jatkaa juuri lainaoriginaalin sibilantin ja affrikaatan yhtymää: vkir. *iscā- → esiprm.
*iščɜ- (tai *iškɜ-?) > kprm. *i ̮š-. Sen sijaan itämerensuomen kehityshaarassa substituutioksi näyttäisi pikemmin tulleen geminaatta
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*čč, josta säännöllisesti >> *h. (Harkittavissa on toki myös, että
sana olisi lainattu permiin itämerensuomen sanan kehityksen väliasteesta *išša-, mutta myös päinvastoin, että sana olisikin lainattu
itämerensuomeen esipermin kautta.)
Viimeisenä auki jää myös kysymys, miten vahvasti mahdollinen
keski- tai varhaiskantasuomen *i ̮ lopulta liittyykään Häkkisen artikkelin pääaiheeseen eli *e ̮:n rekonstruktioon. Typologisesti yhden
näistä vokaaleista olemassaolo ei vielä vaadi tai todista toista, ei edes
vokaaliharmoniakielessä: esim. vatjassa on e – õ ja i, muttei i ̮:ta ja
itähantissa on i – i ̮ ja e, muttei e ̮:ta. Siinä, missä mksm. *e ̮ näyttää
siis viimeistään Häkkisen ansiosta sekä riittävästi perustellulta että
alkuperältään pääosin selvältä, *i ̮:n tilanne jää edelleen heikommaksi: vokaalilta uupuu sekä vertailevan aineiston suora tuki että selvä
etymologinen ja äännehistoriallinen alkuperä. Näiden puutteessa se
ei näytä yltävän pitemmälle kuin tutkimushypoteesiksi — ja voi olla,
että tulevaisuus aikanaan osoittaa myöhäiskantasuomen epäharmoniselle kombinaatiolle *i-a myös aivan muita selityksiä.
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Kommentti:
Santeri Junttila

Kantasuomen keskivokaalit ja jälkitavun U
Petri Kallion juhlakirjan päätoimittajana ja Jaakko Häkkisen artikkelin toisena vertaisarvioijana käytän myös tilaisuutta artikkelia
täydentävän kommenttipuheenvuoron esittämiseen.
Häkkinen katsoo kantasuomen o-vartaloisten sanojen ensitavun E:n variaation osoittavan Suomenlahden eteläpuolelta tavatun
ensitavun opposition e ~ e ̮ ensisijaiseksi ja pohjoisten kielten vaihteluttoman e:n siitä äänteenmuutoksen e ̮ > e kautta syntyneeksi, kuten
mm. Arvid Genetz, Vilhelm Thomsen, Emil Nestor Setälä (näihin
viittaa Itkonen 1945: 159–61), Lauri Kettunen sekä viimeksi jubilaarimme Petri Kallio ovat esittäneet. U-vartaloisille sanoille Häkkinen ei tällaista todistusvoimaa anna.
Jos lähdetään Kallion ja Häkkisen vastustamasta Erkki Itkosen
oletuksesta, että jälkitavun o on takaistanut ensitavun e:n koko Suomenlahden eteläpuoleisessa itämerensuomessa e ̮:ksi (õ:ksi), niin kyllä myös jälkitavun u:n voi väittää vaikuttaneen samoin. U-vartaloisiin sanoihin pätee sama pääjako kuin o-vartaloisiinkin: useimmissa
lainoiksi osoitetuissa ja muissa johdosetymologiattomissa sanoissa
on eteläisessä itämerensuomessa ensitavun e ̮, etuvokaalisista vartaloista johdetuissa sanoissa e.
Häkkinen lisää useimpien *e ̮-o-tyypin sanojen olevan *e ̮-a-tapausten tavoin balttilaisia tai germaanisia lainoja kantasuomeen, esim.
sm. pelto ← germ. ja kerta ← blt. Näin vanhoissa lainoissa on vähän
U-vartaloita, mutta ainakin kahdessa sanassa u selvästi palautuu
lähtökieleen ja ensi tavun E vaihtelee aivan kuten pelto-tyypin lainoissa. Häkkisen terminologiaa seuraten ne ovat siis *e ̮-u-sanoja:
• Kblt. *medu- t. kgerm. *meðu → sm. metu = vi. mõdu (Setälä
1897)
• Kblt. *pelu- → sm. pelu ~ (-Ek- t. -Eh-johdos) uk. põlõq,
põlõh (Thomsen 1890: 207)
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Kallion Yhteissuomalaisen sanaston (YSuS) käsikirjoituksesta löytyy lisäksi kahdeksan *e ̮-u-sanaa, joilla ei ole laina- tai johdosetymologiaa: sm. hehku = vi. õhk[u] ’ilma’, sm. hetku = uk. hõtsk[u] ’hetkuva suoperä’, sm. pehku = vi. põhk[u], sm. lehmus = vi. lõhmus,
sm. rehu = vtj. rõhu ’rikka, hitunen’, sm. riemu = vi. rõõm[u], sm.
heljua = vi. hõljuda ja sm. keikkua = vi. kõikuda. Todennäköisiä
*e ̮-u-tyypin johdoksia ovat vain uk. syym[u], jonka Pystynen kommentaarissaan mainitsee, sekä sm. herkku = vi. hõrk[u], jota YSuS
ei sisällä, koska sen levikki ei ulotu eteläviroon eikä liiviin. Molempien kantasanat ovat *e ̮-a-tyypin sanoja: sm. siema- (⇒ siemaista)
ja sm. hera, vi. hõrasilm ’herasilmä’. Viron põrgu ’helvetti’ ei välttämättä kuulu tähän, sillä se palautunee kolmitavuiseen muotoon, jossa
joko toisessa tai kolmannessa tavussa on ollut joko o tai u.
Koska suomen U-johdosten viron vastineissa ei ole sm. e:n paikalla õ:ta vaan e, on niitten suhde U-lainoihin periaatteessa sama
kuin o-johdosten (sm. lento = vi. lend jne.) suhde pelto-tyypin
lainoihin. Parhaiten Itkosen selitykseen sopivat johdokset, joitten
toisessa tavussa on ksm. ü > sm. y, vi. i. YSuS mainitsee sanat
sm. eksyä = vi. eksida ’erehtyä’, sm. leppyä = vi. leppida ’sopia’,
sm. leyhyä = vi. lehvida ’liehua’, sm. lientyä = uk. liindüdäq, sm.
venyä = vi. venida ja sm. löyly = vi. leil[i], mutta muitakin on, sillä YSuS:sta on karsittu ilmeisimmät johdokset, kuten sm. vettyä =
vi. vettida ⇐ ksm. *vete- (> sm. vesi) ja sm. hely ’helinä’ = vi. heli
’ääni’ ⇐ ksm. *helä- (⇒ sm. helinä). Yhtä vanhoja U-johdoksia voivat periaatteessa olla myös levy (~ leveä) ja ehtyä (? ~ ehtiä), vaikka
niillä ei olekaan vastineita Suomenlahden eteläpuolella. Aivan tuore
ei liene myöskään elpyä ⇐ elää, sillä pU-johdin ei ole nykykielessä
enää produktiivinen.
Itämerensuomessa on kuitenkin myös sanoja, joihin tukeutuen
Häkkinen kysyy, miksei toisen tavun *u velaaristanut *e:tä *e ̮:ksi.
Näistä Kallion käsikirjoitukseen on päässyt vain sm. ka. vtj. temppu, vi. temp[u], uk. temp[o], li. temp[y], joka lienee lainaa venäjän verbin тяпать ’hotaista, hutkaista; vohkia, puhaltaa’ jostakin
johdoksesta, kuten тяпасы ’Unruhe, Wirrwarr, Streitsache’ (vrt.
REW). Slaavilaislainana sana olisi Itkosen olettamaa kehitystä *e
> *e ̮ nuorempi. SSA:n mainitsema johdosselitys verbistä temmata
edellyttäisi epäsäännöllistä äännesuhdetta, sillä sanueeseen olettaisi
yksittäisklusiilia ja verbin vastineissa Suomenlahden eteläpuolella

49

on ensitavun õ.
Muut e-u-sanat ovat selviä johdoksia, joten ne ovat täysin rinnastettavissa Häkkisen mainitsemiin e-o-johdoksiin, joissa Itkosen
mukaan e:n takaistumisen on estänyt elävä suhde kantasanaan:
sm. nielu = vi. neel[u] ⇐ ksm. *neele, sm. pieru = vi. peer[u] ⇐
ksm. *peere-, sm. etu = vi. edu ⇐ ksm. *ete-, sm. vi. mehu ⇐ ksm.
*mehe‑, sm. vi. pesu ⇐ ksm. *pese-, sm. vi. kettu ⇐ ksm. *kete- ja
sm. vi. keskus ⇐ ksm. *keske-. Ainoa *e ̮-u-sanoihin kuuluva johdos
uralilaisesta perintösanasta on Pystysen edellä mainitsema sm. kielus, vi. kõõlus ’ansalanka’ ⇐ ksm. *keele, ja sen kohdalla yhteyden
katkeamista kantasanan ja johdoksen välillä voi perustella niitten
semanttisella etäisyydellä.
Kaikkien U-vartaloisten sanojen ensitavun E-edustus selittyy
siis Itkosen mallilla hyvin. Vanhimpina voidaan pitää e-ü-johdoksia
(*levlü, *venü-) ja näitä nuorempana lainaperäistä e-u > e ̮-u-tyyppiä
(*metu, *pelu, *herkku). Tyypin e-a lainoihin (*hera) perustuvien
johdosten (*herkku) analogiana on myös tyyppien e-e ja e-ä sanoista
alettu muodostaa tyypin e-u johdoksia (*neelu), mutta niitten kiinteä yhteys kantasanaansa on estänyt muutoksen e > e ̮, paitsi yksittäistapauksissa (*keelus > vi. kõõlus). Toinen mahdollisuus on, että
kaikki e-u-johdokset ovat Suomenlahden eteläpuolella tapahtunutta
e > e ̮-kehitystä nuorempia ja harvat laajalevikkiset (*neelu, *peeru,
*pesu) eri kielissä rinnakkain muodostettuja, muutamat viroon ja
suomeen rajoittuneet (*etu, *mehu, *keskus) taas lainoja jompaankumpaan suuntaan. Joka tapauksessa nuoria ovat eteläisimpiä kieliä
myöten e-u-tyyppiset lainat kuten temppu.
Kaikesta huolimatta Häkkinen esittää artikkelissaan varsin vakuuttavia argumentteja Kettusen–Kallion mallin puolesta ja Itkosen
mallia vastaan. Voiko U-vartaloisten sanojen edustusta siis sovittaa
Kettusen–Kallion malliin?
Johdosperäiset e-ü-sanat ja lainaperäiset e ̮-u-sanat sopivat ongelmattomasti Häkkisen oletukseen, että keskikantasuomen lainasanat toivat ensitavuun e ̮:n, joka vielä varhaiskantasuomessa esiintyi vain jälkitavuissa. Toisaalta lainojen lähtökielistä ei e ̮-foneemia
voi osoittaa, ja tämän valossa vaikuttaa houkuttelevalta Pystysen
yllä esittämä ajatus, että ensitavun e ̮ syntyi labiaalivokaalisissa
johdoksissa muutosten *e-o > *e ̮-o ja *e-u > *e ̮-u tuloksena. Se
kuitenkin jättää ongelmaksi, miksi *e-u-johdoksia kuten vi. kõõlus
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ylipäänsä muodostettiin, jos kielessä oli jo vokaalisointua noudattavia *e-ü-johdoksia. Olisiko ensitavun e ̮ voinut levitä *e ̮-o-johdosten
pienestä ryhmästä, johon Pystynen lukee sanat vi. mõnu ja onu?
Hyväksytäänpä kantasuomalaisen e ̮:n synnylle kumpi tahansa
selitys, on Kallion mallissa pysyttäessä vielä erikseen selvitettävä,
mistä e-u-johdokset tulevat. Ongelmana ei tällä kertaa ole levikki –
eihän niitten tarvitse olettaa vastustaneen mitään äänteenmuutosta
– vaan fonotaktinen epäodotuksenmukaisuus eli e–õ-vokaalisoinnun
rikkominen sekä rinnakkaisuus e-ü-johdosten kanssa. Takavokaalinen johdostyyppi *he ̮ra > *he ̮rkku tuskin oli analogian lähde ennen
kuin se Suomenlahden pohjoismurteessa muuttui sekavokaaliseksi.
Selitysmahdollisuuksia laajempilevikkisille e-u-johdoksille on kuitenkin kolme.
A. Tyypin e-u johdoksia kuten embus ’syleily’ ⇐ emmata ’syleillä’ on syntynyt virossa, kun u:lliset johdinvariantit ovat jälkitavun ü > i -muutoksen jälkeen eriytyneet i:llisistä ja yleistyneet
etuvokaalisiinkin sanueisiin. Muistakin etuvokaalisista sanoista on
muodostunut vastaavia johdoksia, esim. mäng[u] ’peli, leikki’ ⇐
mängida ’pelata, leikkiä’. Osa viron e-u-johdoksista on periaatteessa voinut levitä sieltä varhain muualle itämerensuomeen: vi. neel[u]
→ sm. krj. nielu, vtj. neelu, uk. niild[ü], li. nīel[y], vi. peer[u] →
sm. krj. ly. pieru, vtj. peeru, uk. peer[u] ja vi. pesu → sm. krj. vtj.
pesu, li. pie’z. Vepsässä ei näillä sanoilla ole vastineita, mikä antaa
jonkinlaista tukea niitten virolaisperäisyyden oletukselle. Eteläviron
ja liivin vastineet nielu-sanalle eivät sitä paitsi välttämättä palaudu
koko e-u-tyyppiin, vaan vanhempaan e-ü-tyyppiin, jonka virolais- tai
suomalaisperäinen *neelu on pohjoisempana korvannut.
B. Vanhimmat e-u-johdokset voivat palautua yhdyssanoihin,
joitten jälkiosana on takavokaalinen sana, vrt. ainakin sm. -Us:
-Ude- ~ saP -vuohta. Suomessa -Us: -Ute-ominaisuudennimi muodostetaan ensitavun e:n sisältävistä kaksitavuisista – siis ensisijaisista – nomineista variantilla -us (etuus, miehuus, pienuus), mutta
kolmitavuisista variantilla -ys (etisyys, miehisyys, pienemmyys).
Tämä selitys sallisi myös Pystysen oletuksen, että vi. kõõlus ja uk.
syym[u] ovat hyvin varhaisia, jo vksm. e > e ̮ -muutosta vanhempia, etenkin, jos jälkimmäisen alkuosana on Kallion YSuS:ssa rekonstruoima vksm. *śämǝ ja siitä johdetussa verbissä sm. siemaista
on toissijainen -a-. Tähän sopii myös, että e ̮-u- ja e-u-ryhmiin ei
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kuulu lainkaan refleksiivis-automatiivisia -U-verbejä, jotka muodostavat pääosan laajalevikkisistä e-ü-sanoista. Yhdyssanaselityksen
jättää kuitenkin täysin hypoteettiseksi se, ettei oletetuilla jälkiosilla
ole minkäänlaista etymologiaa.
C. Varhaisessa vaiheessa ei jälkitavun u:lla ehkä ollut etuvokaalista vastinetta sen kummemmin kuin o:llakaan. Vanhimmat e-u-johdokset kuten *neelu saattoivat siis syntyä heti e > e ̮ -muutoksen
tapahduttua, ja niitä vanhempia ovat vain muutokseen osallistuneet
e ̮-u-johdokset kuten *se ̮e ̮mu. Tyyppi e-ü onkin nuorin, jos toisen tavun ü on syntynyt vasta refleksiivis-automatiivisen verbinjohtimen
vokaalistuessa. Johdin on vokaalistunut myös saamessa (> ksa. *-ō),
mutta varmaankin itsenäisesti. Refleksiivis-automatiivisten U-verbien eteläviron edustus itse asiassa vihjaa vokaaliutumisen tapahtuneen erikseen jopa kantasuomen sisämaamurteessa. Näitten verbien
vartalossa, esim. `vinnü- ~ sm. veny- on vanhemman, ylipitkän tyypin geminaatio, jollaista ei tavata niitten kantaverbeistä eikä muista
U-verbeistä. Tämä geminaatio on ehkä syntynyt sijaispidennyksenä vielä konsonanttisen johtimen (ainakin loppuvaiheessansa varmaankin -w-) yhtyessä kantaverbin vartalovokaaliin (-Vw- > -U-).
Ainoa laajalevikkinen e-ü-nomini, sm. löyly selittyy samanaikaisena
tai myöhempänä, diftongiutumisen -ev- > -eü- jälkeisenä johdoksena
(*leülü ⇐ *leüli). Koska ü on syntynyt toiseen tavuun ennen kuin ö,
ovat jotkin sekavokaaliset o-sanat voineet liittyä uuteen johdostyyppiin: mksm. *kälü-muodon (> sm. käly) takana voi olla kksm. *kälo
= ksa. *kālōj- (> saP gáloj- id.), vrt. kksm. *nato (> sm. nato) =
ksa. nuotōj (> saE nååte id.). Selitys C tekee mahdolliseksi yhdistää Häkkisen ja Pystysen mallit: keskikantasuomeen e-a-, e-o- ja
e-u-tyyppisistä germaanisista ja balttilaisista lähtömuodoista saadut
lainat omaksuttiin vielä vokaalisoinnun kannalta sekamuotoisina,
mutta yhdessä labiaalivokaalisin johtimin muodostettujen sanojen
kanssa ne loivat edellytykset ja vokaalisoinnun kannalta myös tarpeen kantasuomen muutokselle e > e ̮.
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Southern Finnic jää, jägi, jegä, jej, etc. ‘ice’
Finnic jää ‘ice’ is usually regarded as an inherent Finno-Ugric
word and its original form is reconstructed as *jäŋe (Kallio 1997)
or *jäŋi (Aikio 2002, Zhivlov 2015). There are also similar ‘ice’words in some Indo-European languages (see Kroonen 2013: 273).
Petri Kallio (1997: 127) has mentioned this word as a possible Finno-Ugric borrowing in Celto-Germanic (*i ̯eǵ- ‘ice’; Kallio referring
to personal communication with Jorma Koivulehto). The similarity
between Finno-Ugric and Indo-European ice-words has been a matter of discussion for a long time. Some scholars have treated them
as Indo-European loanwords in Finno-Ugric languages (e.g. Agostini 1999: 108), others as Finno-Ugric borrowings in (western)
Indo-European languages (e.g. Mikhailova 2007: 10). Greenberg
(2002: 99) has connected PIE *yeg- ‘ice’ with similar words in Uralic and also (Proto-)Altaic; Kümmel (2012: 305) has even presented
a common root *jæɠ for PIU (i.e., Proto-Indo-Uralic). However, if
we look more specifically at the Finno-Ugric and Indo-European languages, we can better observe correspondences between some western Indo-European and Finno-Ugric languages, especially between
(Celto-)Germanic and Finnic. Among Finnic languages, Southern
Finnic ‘ice’-words in particular deserve more careful study.1
In his etymological dictionary of Proto-Germanic, Kroonen
(2013: 273) gives *jeka(n)- as a Proto-Germanic form for ‘ice’
formed from IE *i ̯eǵ-o(n)- (< *i ̯eǵ-o-), cf. Hittite eka-, Old Irish aig,
gen. ega ‘ice’. An Old Norse ‘ice’-word is jaki (the same in Icelandic).
In the Finnic languages, jää ‘ice’ is the most widespread form.
It reflects a regular Proto-Finnic loss of the velar nasal *ŋ and the
original vowel after it (cf. pää ‘head’ < PF *pää < PFU *päŋi; see
Posti 1953: 30–31, Kallio 2007: 231–232). However, the Southern
1. The authors are grateful to the two anonymous reviewers for their helpful
and valuable comments.

54

Finnic languages, especially Estonian and Livonian, show significant
variation in their ‘ice’-words. The most common North Estonian and
Votic form is jää, but in South Estonian iǵä, eǵä, jegä, jägä, etc., in
southeastern Estonian jägi, and in Courland Livonian jei (~ jej) are
recorded, see Figure.
Livonian jei remains exceptional; Kettunen (1938: 86) explains it as an originally plural form. The Mordvin, i.e., Erzya and
Moksha forms are also j-final: ej, jäj ~ äj. These Mordvin forms
are usually connected etymologically to other ‘ice’-words found in
the Finno-Ugric languages (e.g. Finnish jää, Saami jiegŋâ, Mari ij,
Komi ji, Mansi jāŋk, Khanty jöŋk, Hungarian jég; see SSA I: 260,
Zaicz 2006: 354, Tsõgankin & Mosin 1998: 221). In addition to
j-final forms, v- and ŋ́-final forms are also recorded in Erzya dialects, e.g., ev and eŋ́ (SSA I: 260), which point to an original stem
with a velar nasal. In Livonian, forms with an original intervocalic
*ŋ reveal mostly a similar development with other Finnic languages
(cf. Liv. kū ‘moon’ < PF *kuu < PU *kuŋi, Liv. lūo- ‘to create’ <
PF *loo- < PFU *loŋi-, Liv. pǟ ‘head’ < PF *pää < PFU *päŋi).

Krevin: jähj, jäh Leivu: d´iǵä, ǵigä, id´ä, d´id´ä
Lut: jägä, jegä Kra: ijä, jeä

Figure. Dialect forms of jää ‘ice’ in Estonian, Livonian, and Krevin Votic.
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On the other side, Erkki Itkonen has proposed *jäje as an intermediate stage between PFU *jäŋe and PF *jää (Itkonen 1949: 35)
which could explain the special development of Mordvin and Livonian j-final forms. In Livonian, the diphthong äi generally becomes ei
(cf. tei < täi ‘louse’; see Kallio 2016: 51). In Salaca Livonian, the
ig-final form jeig was observed instead of the usual jei ~ jäi (Winkler
& Pajusalu 2009: 72). It is possible to treat it together with southwestern Estonian jägi (see below).
In Votic, jää is the most common form; however, the exceptional forms jäh ~ jähj ‘ice’ were recorded in Krevin Votic, a Votic
dialect spoken in the 15th–19th centuries by Votic prisoners of war
and their descendants in southern Latvia (VOT, jää). The letter h
could be a marker of vowel length in these forms (cf. Winkler 1997:
157) but the final j in the form jähj appears to show an apparently
Livonian-like formation of a secondary diphthong.
In Estonian dialects, the appearance of ‘ice’-words is surprisingly diverse, as can be seen in the figure above. The dictionary of
Estonian dialects (EMS) actually presents two different words: (1)
Northern Estonian, and Western and Northern South Estonian jää
(incl. jägi, jäe, jɛɛ, jeä, ea, iä, etc.; EMS II: 344) and (2) South Estonian egä (incl. jegä, jägä, eǵä, iǵä, etc.; EMS I: 598).
Among these Estonian ‘ice’-words, there are mostly reflections
of relatively new developments where the word-initial j is vocalised
(e.g., iä, ea) and the long vowel ǟ is raised or diphthongised (e.g.,
jɛɛ, jeä, jäe, ea). However, the southwestern form jägi [IPA: jæki]
requires an additional explanation. This form is known across a
broad southwestern area of Estonian dialects and it has even been
reported once from the northeastern area of the Mid dialect. One
possibility for explaining the intervocalic g is with *-ŋi > -gi but it
then would be an exceptional development for Southern Finnic. If
we take into account that jägi is most typical for insular and (south)
western dialects, another option would be to explain this form as
having been borrowed (or influenced) by historical Indo-European
contact languages (see the similar stems above, e.g., Old Norse jaki).
The Salaca Livonian jeig could be related to southwestern Estonian
jägi if we suppose prepalatalisation as being widespread in this region (*jäki > jäig > jeig; see also Pajusalu & Teras 2012, Kallio
2016 for more on prepalatalisation in Livonian and SW Estonian).
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The South Estonian -gä-, -ǵä-marked forms jägä [IPA: jægæ],
́
jegä [jegæ], eǵä [egjæ], iǵä [igjæ], incl. Leivu diǵä
[djiɟæ], ǵigä
j
j
j
́
́
́
[ɟigæ], idä [id æ], didä [d id æ], are also unlikely from the perspective of Finnic historical sound changes in attempting to explain these
forms (i.e., *jäŋi >> jägä or jää > jägä). The old northwestern
Indo-European parallels should be examined (cf. PG jeka-; also SE
rügä ‘rye’ and PG *rukk/ga-; Kroonen 2013: 417). Perhaps Proto-Germanic a-stemmed forms are not the direct source of the borrowing, but it is probable that a later (i.e., during the 1st millennium) western Indo-European contact language has influenced the
formation of such South Estonian forms.
Long-lasting contacts between northwestern Indo-European
and western Finno-Ugric languages could have resulted in various
regional formations, as can be seen in the case of ice-words in Southern Finnic. In some cases, it is hard or even impossible to indicate the
direct source of influence; however, different possibilities and their
most obvious outcomes should be taken into account in a future more
detailed study.
Abbreviations: IE = Indo-European | Liv. = Livonian | PF = ProtoFinnic | PFU = Proto-Finno-Ugric | PG = Proto-Germanic | PIE =
Proto-Indo-European | PIU = Proto-Indo-Uralic | PU = Proto-Uralic | SE
= South Estonian | SW = southwestern
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Mikko Bentlin

Yritys yrittämisestä
Suomen kielen verbille yrittää ’tavoitella toiminnallaan jtak, pyrkiä
jhk tavoitteeseen, päämäärään, koettaa, pyrkiä’ ei ole toistaiseksi
löytynyt vakuuttavaa etymologiaa. SSA luettelee lähisukukielten
vastineita, jotka rajoittuvat suomeen, karjalaan (yritteä) ja inkeroiseen (ürittüja, ürittäissä), kun taas vatjasta mainittu persoonamuoto
ürüttüjab saattaa hyvinkin olla lainaa pohjoisitämerensuomalaisesta
naapurikielestä. Karjalan sanan Itkonen (1971: 178) on selittänyt levikkiseikkojen perusteella lainaksi suomesta, ja myös viron üritama
on tulkittu uudehkoksi suomalaiseksi lainaksi (EES s.v. üritama).
Lyydi ja vepsä sekä liivi eivät tunne vastineita lainkaan. SSA:n tähän yhteyteen asettama yrki ’hetki’ keskittyy puolestaan levikiltään
selvästi eteläiseen itämerensuomeen (suomen lisäksi inkeroinen,
viro ja liivi), joten etymologista yhteyttä on ainakin levikin valossa
syytä epäillä. Merkityksensä puolesta SSA:n itämerensuomalaisista
kielistä yrki-sanan johdoksiksi määrittelemät sanat1 voisi kylläkin
yhdistää yrittää-verbin yhteyteen, mutta mielestäni itse kantasana
ei sovi semanttisista eikä maantieteellisistä syistä tähän joukkoon.
Näin ollen voisi ajatella myös sellaista vaihtoehtoa, että kyseessä
on kaksi toisiaan muistuttavaa sanuetta, jotka ovat aikojen kuluessa
saattaneet myös vaikuttaa semanttisesti toisiinsa, ilman että niillä
olisi välttämättä samaa etymologista alkuperää. Kummallekaan ei
ole esitetty sanarinnastuksia pitemmälle menevää alkuperää, ja kun
inarinsaamessa esiintyvä sana irâttiđ on selitetty lainaksi suomesta,
varsinaisia vastineita ei löydy suomen etäsukukielistäkään.
Seuraavassa tahtoisin esittää ehdotuksen, jonka mukaan yrittää voisi olla vanhahko laina germaaniselta taholta, mitä myös
Veijo Meri (1982: 285) ja Janne Saarikivi (2010: 254) ovat varo1. Ink. üren ’hetken (aikaa)’, ürtüä ’alkaa’: »noet ürttǖt palamā» (savupiipussa), vi. ürg (g. üru) ’alku’, ürjata ’aloittaa’, vanh. üür, üürike(ne) ’lyhykäinen (aika); hetkinen’, li. irg, ürg ’silmänräpäys; aika; taudinkohtaus’, irgə, ürgə
’aloittaa’ (SSA s.v. yrki).
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vasti arvelleet.2 Lainaoriginaaliksi tarjoutuu kantagermaanin verbi
*wurkijan, vrt. mnrj. yrkja ’työstää, vaikuttaa (jhk); ryhtyä tekemään jtk, alkaa’,3 mrts. yrkia ’työskennellä, työstää, hoitaa, suorittaa’, mengl. wyrcan ’vaikuttaa, valmistaa; tehdä, pyrkiä’, mysks.
wurchen ’vaikuttaa, luoda; suorittaa, tehdä’. Samasta lähteestä lainatuksi on jo aiemmin selitetty suomen verbi pyrkiä itämerensuomalaisine vastineineen (Koivulehto 1981a: 20, tarkemmin ks. LÄGLOS s.v. pyrkiä). Tähän semanttiseen yhteyteen on myös helppo
yhdistää yrittää, ovathan sekä pyrkiminen että yrittäminen lähinnä
työntekoa määrätyn tuloksen saavuttamiseksi. Lisäksi SSA kertoo
s.v. pyrkiä sanan saamenkieliselle vastineelle (P bargat, In porgâđ
ym.) merkitykseksi nimenomaan myös ’yrittää’. Samoja tendenssejä
löytyy myös germaanisella taholla, esim. SAOB antaa merkitykseksi
s.v. verka ’utföra l. uträtta (ngt); äv. dels: (sträva l. bemöda sig för
att) uppnå l. åstadkomma (ngt)’.4 Saksan kielessä puolestaan elää
edelleen intransitiivijohdos wirken ’vaikuttaa’, josta prefiksien avulla voi edelleen johtaa transitiiviset bewirken ja erwirken ’saavuttaa
jtak vaikuttamalla’, mihin loogisesti sisältyy yrittämistä.
Kausatiivisuﬃksi ‑ttA- selittyy helposti sillä, että suﬃksittomien verbivartaloiden muodostus lakkasi kantasuomessa hyvin aikaisessa vaiheessa (Koivulehto 1981b: 186). Näin ollen -ttA-johdos oli
luonteva transitiivisten verbien muodostuskeino. Varsinainen kantavartalo *ürki- tai *ürkä- vastaa tarkasti muinaisnorjan ja muinaisruotsin muotoja. Mahdollista on siis, että sana olisi lainautunut
rautakaudella, sellaisessa vaiheessa, jolloin suomi oli jo selkeästi alkanut erkaantua muista kantasuomalaisista murteista omaksi kieli
muodokseen. Tämä ajoitus vastaisi myös skandinaavisella taholla
näkyviä kehityksiä *wu- > u- sekä i-umlaut-ilmiötä *u > y. Sekä
*w:n kato labiaalivokaalin edestä että sanan etuvokaalisuus saattavat tosin yhtä hyvin johtua itsenäisestä kehityksestä kantasuomessa – mainittakoon paralleeleina selitykset, jotka Koivulehto (1989:
180) antaa perustellessaan lainaetymologiaa sanalle ystävä. Tässä
2. Kiitän anonyymiä vertaisarvioijaa huomioni kiinnittämisestä Meren etymologiaan. Saarikiven ajatus näyttäisi kuitenkin syntyneen itsenäisesti, niin argumentaatiosta kuin viittausten puutteestakin päätellen.
3. Muinaisnorjan sanan merkityksistä ks. esim. Heggstad 1930 s.v. yrkja.
AEW (s.v. yrkja) luettelee sanasta viisi esiintymää skandinaavisissa riimukirjoituksissa, mistä voi päätellä sen olleen myös aika yleisessä käytössä.
4. Kursivointi on minun omani.
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tapauksessa sanan yrittää lainautuminen tulisi ajoittaa keski- tai
myöhäiskantasuomeen, mikä suhteellisen pienen levikin valossa ei
kuitenkaan vaikuta erityisen uskottavalta. Sen sijaan laina sopisi hyvin viikinkiaikaan, vaikka juuri tuolta kaudelta ei tunnetakaan kovin
monta varmaa germaanista lainaa suomen kielessä (vrt. kuitenkin
Häkkinen 2011: 81).
Itkosen (1971: 178) mielestä verbin yrittää ”juontaminen rk:llisesta kannasta[kin] epäilyttää mm. sen vuoksi, ettei suomen länsimurteissa ole merkkiäkään odotuksenmukaisesta *ü(r)rīttä- <
*ürγittä- asusta.” Vaikka verbi sinänsä on nykyään yleinen kaikissa
suomen murteissa, tämä ei kuitenkaan tarkoita, että se ei olisi voinut kulkeutua itämurteista tai pohjoisemmasta periferiasta Suomen
eteläisiin ja lounaisiin asutuskeskuksiin suhteellisen myöhään. Näin
se ei assosioitunut lännessä muutenkin tuntemattomaan yrkä-vartaloon eikä siten aiheuttanut spirantin kadosta aiheutuvaa vokaalin
pitenemistä. Tähän viittaa myös se, että sana esiintyy nykyisessä
kirjakielisessä merkityksessään ensimmäisen kerran vasta vuonna
1706 oululaisen Ericus Walleniuksen Kajaanin rovastin ja Paltamon kirkkoherran Johannes Cajanuksen ruumissaarnassa (SKES,
SSA s.v. yrittää). Tämän jälkeen seuraavaksi ja ensimmäisen
kerran lounaissuomalaisessa kontekstissa yrittää esiintyy yli puoli vuosisataa myöhemmin Pöytyän kirkonkokouksen pöytäkirjassa
vuodelta 1761, minkä jälkeen se näyttää yleistyneen aika nopeasti (<http://kaino.kotus.fi/korpushaku/vks-haku.xql>, hakuehtona yrit*,
haku suoritettu 8.6.2018). Agricolan ajoilta asti samassa merkityksessä oli käytetty ainakin verbejä ahkeroida/ahkeroita, etsiä5,
kiusata6 ja koetella, Florinuksella (1688) esiintyy lisäksi koettaa
(<http://kaino.kotus.fi/vks>). Näin ollen yrittää näyttää kotiutuneen
Lounais-Suomeen vasta 1700-luvun jälkipuoliskolla, mahdollisesti
myös semanttisen yksiselitteisyytensä takia. Sanan sivumerkitys
’olla vähällä (tehdä jtak)’ on SSA:n (s.v. yrittää) mukaan lähinnä
rajoittunut savolaismurteisiin.
5. Vrt. saksan verbiä versuchen ’yrittää’, joka on johdos sanasta suchen ’etsiä,
hakea’ ja jonka esikuvan mukaan ruotsiin on muodostettu försöka ’yrittää’ ~
söka ’etsiä, hakea’. Suomen murteissa tällaista käyttöä ei näytä esiintyvän.
6. Kiusata ei enää esiinny ’yrittämisen’ merkityksessä vuoden 1654 jälkeen.
Kun siitä ei ole jälkiä murteissakaan, on syytä epäillä vaikutusta Agricolan raamatunkäännöksestä, vrt. saksan Versuchung ’kiusaus’.

61

Mielenkiintoisena seikkana voi mainita, että aiemmin eli Herra Martin maanlainsuomennoksessa esiintyy muuten tuntematon,
samannäköinen verbi yrittää, jonka SKES ja SSA tulkitsevat tarkoittavan ’hätyyttämistä’. Ruotsinkielinen alkuperäisteksti käyttää
samassa kohdassa kuitenkin verbiä vräka ’hylätä, jättää heitteille’.
Tämän sanan germaanisesta kannasta *wrak- olisi teoriassa myös
mahdollista konstruoida suomalainen *yrkä- olettamalla germaanisen puolivokaalin w substituoimista täysvokaalilla sekä sisäheittoa
suhteessa alkuperäiseen kasvaneen tavumäärän redusoimiseksi. Tällaiselle menetelmälle tosin ei löytyne paralleeleja, joten turvallisempaa lienee pitää Martin yrittää-verbi täysin erillisenä lekseeminä,
joka toki saattaa kuulua yrki-sanueen yhteyteen. Jälkimmäisenkään
en siis katso ainakaan välittömästi kuuluvan etymologisesti yhteen
yrittää-verbiin nykymerkityksessään.
Edellä sanotusta voi siis päätellä, että yrittää on todennäköisesti viikinkiaikaan skandinaavista pohjoisen itämerensuomen itäosiin saatu laina, kun viikingeillä oli alueella tukikohta ja kauppakontakteja. Se eli kuitenkin vuosisatoja lähinnä kielialueen itäosissa
ja onnistui kokoamaan useiden muiden verbien merkitysvivahteita
niin, että se 1700-luvun kuluessa valtasi alaa suomen vanhassa kirjakielessä sekä länsimurteissa. Samalla se oli ilmeisesti vuorovaikutuksessa äänteellisesti sitä muistuttavaan yrki-sanueeseen, jonka
tarkempaan alkuperään en tässä kuitenkaan aio ottaa kantaa.
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Chris Lasse Däbritz

On the importance of extra-linguistic factors
for dating sound changes –
Two examples from Finnic1
1. Introduction
Dating a sound change is probably one of the most challenging tasks
for the historical linguist. At the same time, it is one of the most
important tasks, as any historical research without considering temporal parameters is to be regarded as ahistorical. A study on the
development of railroads in ancient Greece, for example, is senseless,
as there was obviously nothing like a railroad at that time. Hence,
one knows that the collapse of Ancient Greece – whatever that may
mean to Greek history – precedes the invention of railroads; this
knowledge is relative, hence, we deal with a relative chronology
here. The relative chronology of sound changes can be established
by regarding purely linguistic facts and data, cf. the paradigm of Fi.
käsi ‘hand’ and Fi. yksi ‘one’:
nom:

käsi, gen: käden, part: kättä

nom:

yksi, gen: yhden, part: yhtä

Two relevant sound changes took place here: 1. *e > i / _# and 2.
*t > s / _i.
The right order of these sound changes is clearly important: if
*e would not have become i in word-final position, then a prerequi1. This publication has been produced in the context of the joint research funding of the German Federal Government and Federal States in the Academies’
Programme, with funding from the Federal Ministry of Education and Research
and the Free and Hanseatic City of Hamburg. The Academies’ Programme is
coordinated by the Union of the German Academies of Sciences and Humanities.
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site for the change *t > s in the nominative forms would be missing;
hence, the former must have preceded the latter (cf. Posti 1953: 53).
This, however, does not say anything about the absolute chronology
of those sound changes – they may have taken place in 500 BC or
500 AD, the data themselves do not provide any insight into this.
Therefore, one has to take into account extra-linguistic facts and extra-linguistic data in order to date sound changes in absolute terms.
This is often not possible at all, as there is often no relevant historical evidence, but if there is, this is a valuable and important tool
for the historical linguist. Therefore, I would briefly like to discuss
two more or less well-known cases where extra-linguistic knowledge
helps to date a sound change: Firstly, the change of Proto-Finnic
(hereafter: PF) *k > Votic č and secondly, the diphthongization of
PF *ā and *ǟ in Karelian.

2. PF *k > Votic č
The well-known sound change PF *k > Vot. č / _V+front (Kettunen
1930: 16), which leads to cognates such as Fi. käsi : Est. käsi :
Vot. čäsi ‘hand’, Fi. kivi : Est. kivi : Vot. čivi ‘stone’ and Fi. kieli :
Est. keel, Vot. čeel ‘tongue; language’ (Posti 1958: 3), bears a striking resemblance to the First Palatalization of the Slavic Languages
(Proto-Slavic *k, *g, *x > č, ž, š / _V+front, j; cf. Townsend & Janda
2003: 63f.). One could, hence, assume that the Votic change took
place under Slavic/Old Russian influence and this assumption has
indeed been made (cf. Holzer 2001).2 If this would be the case, then
it would be expected that all Votic varieties would show the outcomes
of this sound change. This is not so, as PF *k is conserved both in
Krevin Votic, cf. VotKr. käsi ‘hand’, kive ‘stone’ and kēli ‘tongue’
(Winkler 1997: 298ff.) and Kukkusi Votic (Posti 1958: 7). As the
Krevin Votes are known to be Votes who were deported from their
original territory by the Teutonic Order approx. in 1445 (Winkler
1997: 11), one could date the sound change *k > č in Votic after
1445. However, Posti (1958: 7) points to the possibility that the
Krevins could have come from the Kukkusi area – in that case the
2. This is not to criticize Holzer and his work but to exemplify the danger of
seeing causality where there is none – Holzer himself noted his mistake and
corrected it in a subsequent paper (cf. Holzer 2006).
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proposed dating of the sound change would fail. Moreover, there is
the toponym Russ. Ičjapovo (← Vot. Ičäpäivä + Russ. -ovo) in the
Votic core territory which is mentioned already in 1500 and which
shows a reflex of the sound change (Posti 1958: 7). Hence, the
sound change has to have at least started before 1500. Most likely,
one cannot conclude with certainty from which part of the Votic territory the Krevins were taken, and, therefore, one also cannot give a
precise date for the sound change. Regardless of this unclear component, this case demonstrates impressively how extra-linguistic data
can complement linguistic data and make it possible to date a sound
change quite exactly.

3. Diphthongization of *ā and *ǟ in Karelian
As is well known, Finnish and Karelian exhibit diphthongization
of the Proto-Finnic long mid-open vowels *ē, *ō, and *ö ̄; moreover,
Karelian and some eastern Finnish dialects exhibit diphthongization
of the Proto-Finnic long open vowels *ā and *ǟ (Laanest 1982: 128,
134). *ā becomes o͡a ~ u͡a in Karelian proper and Olonets, and u͡a in
Lude; *ǟ becomes e͡ä ~ i͡ä in Karelian proper, and i͡ä in Lude (ibid.;
Ojansuu 1918: 94ff.). This sound change apparently took place after
the break-up of Late Proto-Finnic, otherwise it also would have affected other Finnic languages. The question I would like to address
here is: How long was it, at minimum, productive. There are several
Slavic loanwords in Karelian which show this diphthongization:
• KarPr. ko͡adʼi͡et ‘(under)pants’, KarO. ko͡adʼi͡ed ‘id.’, KarL.
ku͡adʼad ~ ku͡adʼdʼad ‘id.’ ← Slav. *gātj > Russ. gači ‘underpants; gaiters’ (Däbritz 2015: 23; Kalima 1956: 69f.)
• KarPr. ke͡ämi ‘quill’, KarO. ki͡ämi ‘id.’, KarL. ki͡äm ‘id.’ ←
Slav. *kěva > Russ. dial. keva ‘id.’3 (Däbritz 2015: 26)
• KarPr. tso͡ari ~ tšo͡ari ~ tsu͡ari ~ tšu͡ari ‘Czar’, KarO. tso͡ari ~
so͡ari ~ tsu͡ari ~ su͡ari, KarL. tsu͡aŕ ~ tsar ‘id.’ ← Russ. carь <
cěsarь (KKS VI: 215; LMS: 445)
3. This loanword is also interesting because the Karelian (and other Finnic)
cognates do not show any reflex of the Second Palatalization (i.a. *k > c /
_ě), which must have taken place in the Slavic word. However, some Northern
Russian dialects exhibit a lack of the Second Palatalization (Holzer 2006: 137),
which would explain both the Finnic and the dialectal Russian forms.
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• KarPr. re͡ähkä ‘sin’, KarO. re͡ähkü ‘id., KarL. ri͡ähk ‘id.’ ←
Slav. *grěxъ > Russ. grex ‘id.’ (Däbritz 2015: 24; Kalima
1956: 118)
The last two words belong semantically to the field of administration and Christian religion. Their existence, hence, means that the
designated items must have played a role in society at the time of
the borrowing, otherwise there would have been no necessity to borrow such terms. Christianity oﬃcially came into being in the Kievan
Rus’ in 988, most probably the period during which it spread to the
northernmost Slavic and Non-Slavic tribes in the Rus’ lasted at least
several decades, if not centuries. Nevertheless, it must be noted that
Christian terminology seems to have been present already prior to
the oﬃcial Christianization of the Kievan Rus, probably for several
centuries (Blokland 2009: 18). This means that there is a long period during which Christian terminology could have been borrowed
into Karelian, as, interestingly, all the reflexes show diphthongization of *ǟ (which is the Finnic substitute for Slavic *ě); the diphthongization probably had been productive for several centuries before
and after 988. Moreover, the words meaning ‘Czar’ point in an even
clearer direction: Russ. car’ itself is an allegro form of the older form
cěsarь ~ cьsarь which is a borrowing into Slavic (Berneker 1924:
126f.). The long form cьsarь is still attested in Russian in the 11th
century (ibid.). As there are no Karelian forms which reflect the long
form, it seems unlikely that the borrowing took place much earlier.
Furthermore, the term cěsarь ~ cьsarь originally was used explicitly
to designate the Byzantine emperor; local rulers, e.g., in Novgorod
were called knę(d)zь (> Russ. knjazʼ) ‘prince’. The first secular ruler who named himself carь was Ivan IV, in 1547 (Berneker 1924:
126). This means that the term carь – at least with the connotation
of a secular, possibly local ruler – was probably not very common
in the first centuries of Slavic/Russian presence in the Finnic area.
Keeping in mind the attested long form cьsarь, all of this makes it
unlikely that the borrowing took place too early, probably not before
the 11th century. As the reflexes in Karelian all show diphthongization of *ā, it must have been productive at that time. As the
diphthongization of PF *ā and *ǟ are closely related, it would be
expected that the latter was also productive then. Hence, it can be
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concluded: Even if one cannot date the diphthongization of PF *ā
and *ǟ in Karelian exactly, the analyzed extra-linguistic material
shows that it most likely was productive for several centuries around
the Christianization of the Kievan Rus’. It must have been productive
at least until the 11th century, perhaps even later.

4. Conclusion
This small article is not first and foremost intended to explain the
aforementioned sound changes in Votic and Karelian. Instead, its
purpose is more to point to a methodological problem that historical
linguistics and historical linguists always face: What kind of data to
use if language data themselves are not suﬃcient? As Petri Kallio
himself has dealt with the absolute chronology of the development
of the Uralic languages and has pointed to various extra-linguistic
facts which have to be considered (Kallio 2006), this article may be
in line with his research. The cases described above show how important extra-linguistic facts and data may be for understanding the
relevant linguistic phenomena. Hence, this article should encourage
all historical linguists to not only have a look at language data in the
narrow sense, but also look for extra-linguistic data which can help
to piece together the fascinating puzzles of historical linguistics. The
Votic case, especially, shows how detailed, exact, but nevertheless
open-minded research leads to very convincing and exciting results
in this field of linguistics, which is often unfortunately and unjustifiably seen as “boring” or “dusty”.
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Sirkka-Liisa Hahmo

Latu
Suomen sanan latu,’suksen tai eläimen jälki lumessa’ (murteissa
myös muotoja laju, laku (PmK–P, Pp), latua, latva, lalva (Lp, paikoin Pp) alkuperä on epäselvä. Sitä on pidetty toisaalta vanhana perintösanana, toisaalta sille on esitetty balttilainen lainaetymologia,
joka ei kuitenkaan uusimman tutkimuksen mukaan ole mahdollinen.
Löytyisiköhän sanalle toinen laina-alkuperä?
Suomen latu-sanalla on vastineet itäisissä itämerensuomalaisissa kielissä: karj. latu ’suksen latu; muu jälki, ura; väylä’ (KKS);
ly. ladu ’suksen latu’ (LyMS), vps. ladu (SSA), lad (gen. ladun)
(SVJ) ’suksen latu’. T. I. Itkonen (1928: 31) on yhdistänyt sm.
latu-sanaan joukon saamen kielen sanoja, esim. saP láhttu ’latu’;
saamen sanat ovat kuitenkin ilmeisesti varhaisia erillislainoja itämerensuomesta (SKES II 1958: 280; Sammallahti 1977: 124; SSA
2, 1995: 52).
Latu-sanalle on myös esitetty vastine marista ja komista: maL
laδə̑, loδə̑ [лады] ’valinmuotti; kuoppa t. syvennys (maassa, puussa);
lovi, pykälä (puussa, raudassa)’, ko. lu [лу] ’valumuotti’; SKES (II
1958: 280) varustaa nämä molemmat yhdistelmät kysymysmerkillä. SSA (2, 1995: 52) yhdistää kysymysmerkillä suomen ladun ja
marin sanan, mutta ei mainitse ollenkaan komin sanaa. UEW (II
1988: 682) sitä vastoin pitää sekä marin että komin sanoja itämerensuomen latu-sanan varmoina vastineina ja rekonstruoi ladulle
suomalais-permiläisen asun *laδз . UEW:n mukaan sanan alkuperäinen merkitys olisi ollut ’viilto, ura (Einschnitt, Kerbe)’; itämerensuomessa olisi tapahtunut merkityskehitys ’viilto, ura’ > ’jälki,
latu’, marissa ja komissa taas ’viilto, ura’ > ’valinmuotti (Gußform)
(mari, komi), syvennys, kuoppa (Vertiefung, Grube) (mari)’. Hakulisen (1979: 338) vanhojen omaperäisten sanojen luettelossa latu on
merkitty kantasuomalaiseksi tai sitä vanhemmaksi, mutta suomalais-ugrilaista kautta myöhemmäksi sanaksi.
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Sammallahti (1977: 124) on esittänyt suomen latu-sanalle
”tšeremissiläisine vastineineen” balttilaisen laina-alkuperän ja mainitsee vertailumateriaalina liettuan sanan latãkas ’lätäkkö; (räystäs)
kouru, kanava, oja’ ja latvian sanat lataka, lataga ’räystäskouru’,
joita Fraenkel (1963: 342–343) pitää lainoina länsivenäjästä. Sammallahden mukaan balttilaissanojen venäläisperäisyys kumoutuu,
jos hänen selityksensä latu-sanan alkuperästä on oikea. SSA:ssa (2,
1995: 52) itämerensuomen ladun balttilaisalkuperä on varustettu
kysymysmerkillä. Junttila (2011: 99) kumoaa ladun balttilaisen alkuperän; hänen mukaansa (Junttila 2012: 288) liettuan latakas on
laina valkovenäjästä. (Ks. myös Junttila 2015: 103, 108.)
Jos itämerensuomen latu-sanan primaarista merkitystä ’suksien jättämä jälki lumessa’ voidaan pitää alkuperäisenä, tulisi latu-sanalle mielestäni kysymykseen germaaninen alkuperä. Se voitaisiin yhdistää ruotsin murteista ja vanhemmasta kielestä tunnetun
sanan slada1 ’lana, lata’ varhaisempiin sukulaissanoihin, joihin kuuluvat myös norjan murteiden slad n. ’syvennys maassa’ ja englannin slade ’notko, painanne’. Hellquist (1980: 982) palauttaa nämä
germaaniseen juureen *slað-. Ruotsin murteista slada-sanasta on
hyvin niukasti tietoja. Vendellin (1906: 856) itäruotsalaisten murteiden sanakirjan mukaan slada svf. on ollut tunnettu Hiittisissä,
jossa se on ollut käytössä nimenomaan peltotyökalun nimityksenä.
Äänteellisesti näiden sanojen germaaninen tai myöhempi (kanta)
skandinaavinen muoto sopisi hyvin itämerensuomen *latu-sanan
originaaliksi. Merkityksenkään puolesta ei latu-sanan germaaniselle
alkuperälle ole mielestäni esteitä, varsinkaan kun semanttista tukea
antavat sellaiset edellä mainittuun skandinaavisen sanueen kuuluvat, mutta toista ablaut-muotoa edustavat sanat kuten mnrj. slóð f.
’Spur, Fährte, (getretener) Weg, Bahn’ (Baetke 1965–1968: 577),
isl. slóð f. ja rts. murt. slō ’vinterväg i skogen el. på sjön’, jotka
Hellquist (1980: 982) palauttaa muotoon *slōð-. (Germaanisista
muodoista ks. myös Torp 1919: 639, 650; de Vries 1977: 516–517;
ODEE 1969: 833; Blöndal Magnússon 1989: 895.)
Mikäli esittämäni germaaninen alkuperä pitää paikkansa, kumoutuu ladun permiläis-suomalainen alkuperä ja marin лады- ja komin лу-sanat ovat toista alkuperää.
1. Tästä ruotsin sanasta on lainattu sm. lata (SSA 2, 1995: 51).
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Sampsa Holopainen

Itää-verbin mahdollisesta lainaetymologiasta
ja etäsukukielisistä vastineista
Itämerensuomen verbille itää1 on esitetty vuosien varrella sekä lainaetymologiaa että mahdollisia vastineita etäsukukielistä. Nämä ehdotelmat muodostavat etymologisen vyyhden, jonka selvittäminen
on hankalaa, mutta toivon sitä yrittäessäni voivani tehdä kunniaa
nyt juhlittavalle opettajalleni ja ohjaajalleni, joka on urallaan useita
vaikeampiakin vyyhtiä saanut setvittyä ansiokkaasti ja osoittanut,
että vanhojenkin lainaetymologioiden kriittinen tarkastelu tuottaa
usein uutta ja arvokasta tietoa.

Yleistä itämerensuomen itää-sanasta
Suomen itää-verbillä on vastineet kaikissa itämerensuomalaisissa
kielissä (SSA s.v. itä; EES s.v. idanema). Lisäksi sana on lainautunut itämerensuomesta saameen jo varhain (→ ksa. *itē- > esim. saP
ihtit ’ilmestyä, tulla näkyviin; (murt.) itää’; SSA s.v. itä; Álgu s.v.
ihtit; Lehtiranta 2015: 35–35). Mahdollisia etäsukukielisiä vastineita on esitetty sekä saamesta että toisaalta hantista ja samojedista, mutta kaikkia näitä asuja ei voi johtaa yhteisestä kantamuodosta.
Vain joko saamen verbi tai hantin ja samojedin verbit voivat olla
itämerensuomalaisen sanueen vastineita. Etymologisissa lähteissä
vallitsee näkemys, että ilmansuunnan nimitys itä on mahdollisesti
samaa alkuperää. Verbistä on johdettu myös laajalevikkinen itu.
Suomessa verbin itää (SMS s.v. itää) ensisijainen merkitys
1. Osa tässä esitetystä vanhojen etymologioiden kritiikistä on esitetty Indogermanische Forschungskolloquiumissa 6.4.2018 Zürichissä pidetyssä esitelmässä ja sen painamattomassa ojenteessa (Holopainen 2018). Olen kiitollinen
Juho Pystyselle etymologiaa koskevista huomioista, joilla on ollut merkittävä
rooli tässä esitettyjen päätelmien synnyssä, samoin Juha Kuokkalalle lähdekirjallisuutta koskevasta asiantuntija-avusta sekä kahdelle anonyymille vertaisarvioijalle hyödyllisistä kommenteista. Mahdollisista virheistä vastaan itse.
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on ’siemenestä: alkaa kehittyä uudeksi kasviksi, tulla idulle’; muita
merkityksiä on ’saada alkunsa, syntyä; tulla raskaaksi’, Peräpohjolan ja Länsipohjan murteissa (SMS:n mukaan ”joitakin tietoja”)
’ilmestyä, tulla näkyviin, pilkottaa’ sekä harvinaisina merkityksinä
’imeytyä (vesi kenkään)’ (Ii) ja ’tihkua’ (Rovaniemi). Peräpohjolassa
ja Länsipohjassa merkitykseen on voinut vaikuttaa saamen ihtit-sana (sana on tietysti lainaa itämerensuomesta, mutta juuri tällainen
merkityskehitys on pohjoissaamen verbillä).
Lisäksi samaan yhteyteen kuuluu adjektiivi itävä ’hedelmällinen (naisesta)’ sekä itu 1 ’mukulasta t. (siemen)jyvästä esiin työntyvä kasviaihe’, 2. ’(ed. liittyen) alku(aihe), ensimmäinen merkki
jostakin’. Karjalassa itu esiintyy samassa merkityksessä; ilmansuunnan nimitys itä on tavattu vain muutamassa varsinaiskarjalan
murteessa, joihin se on voitu lainata suomesta (KKS s.v. itä, s.v.
itu). SSA:n tietojen perusteella myös muiden itämerensuomalaisten
kielten merkitykset vastaavat varsin tarkasti suomen verbin ensisijaista merkitystä ’itää’.

Indoeurooppalainen lainaetymologia
Aloitan etymologisen tarkastelun Koivulehdon (1988: 3–5; 1991:
51 alaviite 23) esittämästä indoeurooppalaisesta lainaetymologiasta. Koivulehdon mukaan itämerensuomen sana on lainattu kantaindoeurooppalaisesta itämistä tarkoittavasta verbistä, ja hänen selityksensä menee näin:
Sm. itä- < esi-ims. *jitä- ~ *itä ← kie. *ǵeih1-, *ǵih1- (LIV2:
161–162: *ǵeiH- ’puhjeta kukkaan, itää’) > kgerm. *kī- >
esim. go. keinan ’itää’; *ǵih1-dh-2 > kblt. *žīdētei ~ žeidētei >
liett. žiedėti, žydėti ’kukkia’
Vaikka rinnastus on semanttisesti hyvä, on etymologiassa kuitenkin useita heikkoja puolia, ja se on nähdäkseni syytä hylätä. Yksi
ongelmista on palatovelaarien substituoinnin ongelma – on hyvin
vähän vakuuttavia esimerkkejä kantaindoeuroopan palatovelaarien
2. SSA:n mukaan kyseessä on ”kantaindoeurooppalaisen juuren d-laajenne”,
mutta Derksen (2015 s.v. žiedėti) selittää balttilaisen d:n preesensuﬃksiksi,
joka palautuu kantaindoeuroopan *dh:hen (myös LIV:n (161–162) mukaan
baltin muoto selittyy nimenomaan dhe-preesensiksi).

74

substituoinnista yhtään millään lainasanoissa, puhumattakaan sen
substituoinnista puolivokaali j:llä (tai i:llä). Ainut vakuuttava esimerkki lienee kantauralin verbi *aja- (> suomen ajaa), jota varsin
yleisesti pidetään lainana indoeurooppalaisesta verbivartalosta *h2aǵ-o-. Aikio (2018) pitää tätä ainoana vakuuttavana esimerkkinä *ǵ:n
substituoinnista uralilaisella *j:llä.
Pelkästään itämerensuomen sanan perusteella ei myöskään
voi sen päätellä sen palautuvan vksm./esi-ims. *jitä-asuun, vaan
sananalkuinen *j- on vain Koivulehdon postuloima lainaetymologian selittämiseksi. Kaikki etäsukukielten mahdolliset vastineet (ks.
tarkemmin alla) viittaavat kuitenkin vokaalialkuiseen sanaan, joten
*j:tä ei voi mitenkään rekonstruoida itämerensuomen sanan esimuotoon. Koivulehto tosin itsekin tunnustaa (1988: 2 alaviite 2) tämän
seikan käsitellessään ikä-sanan etymologiaa, johon hän olettaa samanlaista substituutiota: Sammallahden henkilökohtaiseen tiedon
antoon viitaten Koivulehto myöntää, että saamen sananalkuinen
j- on vanhoissa i-sanoissa joskus myöhäisen ”murtumisen” tulosta
velaarikonsonantin edellä. Niinpä ikä-sanan saamen vastine jahki ei
vaadi vanhaa *jikä-asua vaan rekonstruktioksi kelpaa myös *ikä, eli
Koivulehdon mukaan tässä tapauksessa voisi pelkkä i- toimia *ǵi:n
substituuttina, ja itää voisi siis myös palautua *itä-asuun.3
Toinen ongelma on se, että Koivulehdon lainaetymologia selittää ainoastaan itämerensuomen sanan ensimmäisen tavun, ei koko
sanaa, eikä sitä voi siksi pitää hyväksyttävänä. Koivulehto (1988:
3–4) on pitänyt -ta- ainesta myös mahdollisena verbaalisuﬃksina
(vrt. maala-ta), mutta tämäkään selitys ei ole vakuuttava: jos itämerensuomen sana on saamen sanan ahcit ’nousta (vuorovesi)’ vastine
(ks. alla), ei t:llä (< *č) voi olla mitään tekemistä tällaisen itämerensuomalaisen verbaalisuﬃksin kanssa.
Itämerensuomalaisten kielten etymologisissa sanakirjoissa Koivulehdon selitys on saanut kannatusta, sillä sekä SSA (s.v. itä) että
EES (s.v. idanema), samoin kuin saamelaiskielten Álgu-tietokanta
(s.v. itä) mainitsevat sen yhtenä mahdollisena alkuperänä itämeren3. Koivulehto esittää myös, että itä-muoto voisi palautua esi-itämerensuomalaiseen *jixtä-asuun, jossa velaarispirantti *x substituoisi *ǵeih1-juuren
laryngaalia. Koska Aikio (2012) on kuitenkin osoittanut x:n rekonstruoinnin
tällaisissa ympäristöissä tarpeettomaksi, on tämä ajatus nykytutkimuksen näkökulmasta mahdoton.
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suomen verbille. Varsinaista kritiikkiä kumpikaan sanakirja ei esitä.4
Kiintoisaa on, että Koivulehdon selitys on päätynyt myös WOLD:iin
(s.v. aʒ’). Kiltinänsaamen sanan etymologiaksi mainitaan tämä indoeurooppalainen lainasana, eikä sen vastineista sukukielissä sanota
mitään (eikä etymologian äänteellisiin ongelmiin oteta kantaa). Asia
esitetään muutenkin hyvin harhaanjohtavasti, koska lähtömuodon
kuvataan olevan kielestä nimeltä ”Germanic”. Koivulehdon käyttämää esigermaani-käsitettä ei tässä ole mitenkään huomioitu.

Saamen mahdollinen vastine
Kantasaamen verbiä *e ̮cē- (> saP ahci-t ’nousta (vuorovesi); (murt.)
lisääntyä; vuotaa; uhkua (jänkä talvella); edistyä joutuin’; levikki
piitimensaamesta turjansaameen, Lehtiranta 2015: nro 1, s. 10–
11) on pidetty ims. itää-verbin vastineena. Rinnastus on alun perin
Genetzin (1896: 5)5 esittämä, ja se mainitaan SSA:ssä sekä UEW:ssa mahdollisena selityksenä, vaihtoehtona rinnastukselle hnt. et, ăt
-verbiin ’tulla näkyviin ym.’ (josta tarkemmin alla). Myös Koivulehto (1988: 5 alaviite 4) mainitsee itää-sanalle esittämänsä lainaetymologian yhteydessä olevansa tietoinen tästä vaihtoehtoisesta
etymologiasta, ja että mikäli se pitää paikkansa, ei lainaetymologia
voi olla oikea; saamen sana edellyttää vanhaa affrikaattaa, johon
taas indoeurooppalainen dh ei sovi, ei myöskään ajatus itämerensuomalaisesta -t:llisestä verbaalisuﬃksista. Koivulehto pitää kuitenkin semanttisista syistä johtuen indoeurooppalaista etymologiaa
parempana kuin itämerensuomalais-saamelaista rinnastusta (hänen
mukaansa sekä itää että itä selittyvät siitä luontevammin).
Kuten SSA toteaa, itämerensuomen ja saamen sanat voisivat
säännöllisesti edustaa vanhempaa *ičä-asua. Tällöin ei äänteellisistä
syistä hantin et- (eikä Helimskin tähän myöhemmin rinnastama
samojedin *ə̂tə̂-) voisi olla itämerensuomen sanan vastine, koska sa4. EES mainitsee lisäksi, että itämerensuomen sanaa on rinnastettu myös
”muiden kielikuntien” samannäköisiin ja merkitykseltään läheisiin sanoihin,
joista esimerkkinä mainitaan jukagiirin jedej ’ilmaantua’. Jukagiiriselitys löytyy
myös Collinderilta (1985: 100) ja UEW:stä (s.v. *itä-). Jukagiirin sanan mahdollisten uralilaisten yhteyksien käsittely täytyy tässä vaiheessa jättää tulevien
tutkimusten tehtäväksi.
5. SSA viittaa väärään Genetzin tutkimukseen, joka on kylläkin samalta vuodelta kuin tässä mainittu. Kiitän Juha Kuokkalaa tästä huomiosta.
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mojedin ja hantin muodot eivät mitenkään voi palautua affrikaatalliseen asuun.
Semanttisesti rinnastus saamen sanaan on mahdollinen, joskaan sitä ei ole kovin tarkasti perusteltu missään aiemmassa työssä
(Genetz mainitsee rinnastuksen ohimennen ottamatta semantiikkaan
sen kummemmin kantaa). Muiden saamelaiskielten merkitykset ovat
varsin samanlaisia kuin pohjoissaamessa (Álgu s.v. ahcit): inarinsaamessa merkitys on ’tihkua’, kiltinänsaamessa ’прибывать (=
saapua; kasvaa, nousta vuorovedestä)’, koltassa on ’paantaa, ihistää, uhkua (kuten suo ja rinnemaa talvella), nousta (merivesi vuoksen aikana)’; jälkimmäinen merkitys tavataan myös turjansaamesta.
Luulajansaamen merkitys on myös lähellä: ’nousta, kasvaa (vedenpinnasta, varallisuudesta), tulvia (järvestä jne.) [stige, øke (om
vannstand, formue etc.), flø (om sjø)]’ (Kintel 2012 s.v. ahtset).
Kaikki itämerensuomen sanueen merkitykset vastaavat siis varsin
hyvin saamelaiskielistä löytyviä merkityksiä, vaikka varsinaista ’itämisen’ merkitystä ei saamessa ole attestoitu, ei myöskään toisaalta
vuoroveden nousemista itämerensuomessa.

Muut mahdolliset vastineet etäsukukielissä
Jo vanhastaan hantin (I) et- ’uida (virtaa) ylös, nousta (kala); syntyä
(kuu)’, ăt- ’nousta (ruoho), tulla näkyviin (lehti); syntyä (kuu); sattua, tapahtua’, (E, P) et- ’nousta, tulla näkyviin; onnistua, menestyä
(pyynti, työ); (E) kasvaa, (P) lähteä matkalle’ on rinnastettu itämerensuomen sanaan (SKES: 111; Collinder: 100; UEW: 85; epävarmasti DEWOS: 201–204; SSA s.v. itä). Semanttisesti rinnastus
käy järkeen. SKES, UEW ja SSA mainitsevat kuitenkin sekä hantin
että saamen mahdollisina vaihtoehtoina.
Helimski (1999) on rinnastanut kantasamojedin verbin *ə̂tə̂’nähdä; olla näkyvissä’ (SW: 16) itämerensuomen ja hantin sanoihin.
Selitystä on kannattanut Aikio (2002: 24). Rinnastus on äänteellisesti ongelmaton, mutta hantin ja samojedin sanojen semanttinen yhteys ei ole aivan selvä: sanan merkitykset hantin eri kielissä
ovat varsin monenlaiset, kun taas samojedissa verbi viittaa selvästi
’näkemiseen’ ja ’näkyvillä olemiseen’. Sinänsä hantin ja samojedin
sanojen merkitykset voitaneen johtaa jonkinlaisesta ’näkyville tulemisen’ merkityksestä, mutta aivan varmana tätä ei voi pitää.
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Aikio pitää myös mansin sanaa ätər ’kirkas, selvä (säästä)’
(länsimansi, vastineet muissa mansin kielissä) mahdollisena vastineena hantin ja samojedin sanoille (siis johdoksena samasta kantauralin verbistä), joskin mansin sanaa on pidetty iranilaisena lainana
(Joki 1973: 260, nro 34), vrt. oss. ird ’kirkas, puhdas’ < kir. *wīdra
(Abaev I: 547; Cheung 2007: 157), tosin iranilaista alkuperää eivät
mainitse Korenchy (1972) eikä DEWOS (218–219). Lainaselityksen ovat alun perin omilla tahoillaan esittäneet sekä Morgenstierne
(1938) että Paasonen (1926). Mansin sanalla on myös hantilainen
vastine etər (itähanti, vastineet muissa hantin kielissä), jota Aikio
ei tosin mainitse.6 Živlov (2006: 108) rekonstruoi kantaobinugrin
sanan asuun *eträ. Hänen rekonstruktiossaan *e voi palautua myös
uralilaiseen *i:hin (vrt. *mińä ’miniä’ > kou. *meńä), joten laina
iranilaisesta *(w)idra-asusta ei olisi mahdoton. Tämän artikkelin
anonyymi arvioija huomauttaa, että hantin sana vaatii w:töntä lainaoriginaalia, koska sananalkuisena w edustuisi hantissa w:nä. Laina osseetintyyppisestä kielestä (alaanista) siis olisi luultava alkuperä, koska w- on siellä hävinnyt.7 Myös useat muut obinugrilaisten
kielten iranilaiset sanat ovat luultavasti alaanintyyppisestä kielestä
saatuja (ks. Helimski 2000).
Aikio mainitse myös tundranenetsin sanan ngødyer ’raivio’,
joka hänen mukaansa on mansin muotoa vastaava paralleelijohdos.
Nenetsin sana luultavasti onkin johdos samojedin *ə̂tə̂-verbistä,
mutta obinugrilaisten kielten sanoja on vaikeampi selittää johdoksiksi selvän lainalähteen ollessa vaihtoehtona. Hantissa on lisäksi
verbi etərəmt- ’klar werden, sich aufklären, schönes wetter werden’
(DEWOS: 218–219), joka näyttäisi selvästi johdetulta nominista
etər. Myös semanttisesti obinugrilaisten kielten sanat näyttäisivät
liittyvän varsin selvästi sään ja taivaan kirkkauteen, mikä puhuisi
pikemminkin iranilaisen lainaselityksen puolesta. Mansissa taas itse
6. Sanat ovat siis ”vastineita” siinä mielessä, että ne vastaavat toisiaan äänteellisesti, mutta periaatteessa voivat olla myös rinnakkaisia lainoja iranista. On
kiistanalaista, palautuvatko hanti ja mansi ”obinugrilaiseen” välikantakieleen,
kuten perinteisesti on oletettu (ks. erityisesti Salminen 2002). Tässä operoin
kuitenkin Živlovin rekonstruoimilla hantin ja mansin vokaalivastaavuuksilla ottamatta kantaa obinugrilaisen rekonstruktiotason tarpeellisuuteen varsinaisesti.
7. Cheung on epävarma siitä, palautuuko osseetin sana sekä jaghnobin lǝróγo
’kirkas taivas’ prefiksilliseen asuun vai ei. Joka tapauksessa ”esiosseetti” sopii
obinugriaisten sanojen originaaliksi.
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verbivartalon *itä- (?) jatkajaa ei ole edes attestoitu.
Kiintoisaa onkin, olisiko kantauralin tai itäuralin *itä-verbi
kokonaisuudessaan tästä samasta indoiranilaisesta juuresta, jonka
jatkajasta obinugrilaisten kielten sanat luultavasti on lainattu. Puheena ollut indoiranilainen sana *wīdhra- (prefiksillinen *wi-idhra-)
’kirkas’ palautuu indoeurooppalaiseen verbijuureen *h2eidh- ’syttyä,
roihahtaa (entzünden / to kindle, ignite)’ (LIV2: 259; Beekes 2010:
36, 37), jonka katoasteista muotoa *h2idh- indoiranin sana jatkaa;
muinaisindoarjassa on sekä verbijuuri idh- ’syttyä (to kindle)’ että
vi-prefiksin sisältävä nomini vīdhrá- ’kirkas, selvä (heiter, klar)’
(< *wi-idh-rá-; EWAia II: 568–569 s.v. vīdhrá-). Samasta juuresta on peräisin mm. kr. αἰθήρ ’kirkas taivas (clear sky, heaven)’.
Indoeurooppalaiselle verbijuurelle rekonstruoitu merkitys ei sinänsä ole kovin läheinen uralilaisten sanojen kanssa, mutta ’kirkasta (erityisesti taivasta)’ merkitsevät indoiranilainen ja kreikkalainen
sana eivät ole semanttisesti kovin kaukana. Semanttisesti kiintoisa
on verbin täysastetta jatkava mia. edh- (passiivi y.3. edhate ’kukoistaa (gedeiht, befindet sich wohl)’), joka tulisi merkitykseltään jo melko lähelle erityisesti itämerensuomen sanaa, mutta LIV2:n mukaan
kyseessä on sekundääri merkitys: ’loistamisesta’ tms. on kehittynyt
’terveydellisessä mielessä kukoistavaa’ tarkoittava sana.
Äänteellisesti ei olisi mahdotonta johtaa (itä)uralilaista *itä-verbiä katoasteisesta *h2idh-asusta. *dh:n substituutiosta *t:llä on esimerkkejä (esim. yleisesti tunnettu esiarjan *medhu- → kur. *meti).
Sinänsä odotuksenmukainen olisi myös substituutio *dh → *δ, mutta tästä on vain muutamia epävarmoja esimerkkejä (kie. *h2udh’kutoa’ → ? kur. kuδa- ’kutoa’, kie. *nedh- ’sitoa’ → ? kur. *niδa(Koivulehto 1991: 48, 49).
Joka tapauksessa semanttisista syistä johtuen jää yhteys kantaindoeurooppalaiseen sanueeseen tai sen indoiranilaiseen jatkajaan
tässä vaiheessa hiukan spekulatiiviseksi, joskaan ei mahdottomaksi
ajatukseksi. Mikäli (itä)uralilainen *itä-verbi kuitenkin voitaisiin selittää indoeurooppalaiseksi lainaksi, voisi ajatella itämerensuomen ja
saamen keskenään toisiaan vastaavien sanojen edustavan kokonaan
toista sanuetta (*ičä).
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Itää-verbin suhde sanaan itä
Useimpien etymologisten lähteiden mukaan itä ja itää kuuluvat etymologisesti yhteen. SSA (s.v. itä) päättelee itä-sanan tarkoittaneen
alun perin suuntaa, josta aurinko nousee eli ”itää”. Myös Koivulehto
(1988: 5) mainitsee verbin yhteenkuuluvuuden itä-sanan kanssa, ja
perustelee tätä baltista tavattavalla, hieman samanlaisella merkityskehityksellä: itämerensuomen sanan originaaliksi ehdotetun indoeurooppalaisen verbijuuren jatkaja merkitsee latviassa sekä ’kukkimista’ että ’päivänkoittoa’: latv. zîedêt on ’kukkia; sarastaa, puhjeta
kukkaan’.
Metodologisesti kiintoisa on Koivulehdon esittämä ajatus siitä,
että sana *itä olisi vanha nomen-verbum: sana olisi lainattu esi-itämerensuomeen verbinä, mutta koska tässä kielivaiheessa uralilainen
nomen-verbum-systeemi olisi vielä ollut produktiivinen, olisi sana
sitten nominaalisessa käytössä vakiintunut merkitykseen ’itä’. Koivulehdon selitys on kiehtova, mutta koska lainaetymologia on edellä
mainituista syistä johtuen hylättävä, ei sitä ole syytä tarkastella tässä sen enempää.
Joka tapauksessa Koivulehdon esittämä merkityskehitysparalleeli baltista vahvistaa käsitystä siitä, että itä ja itää kuuluvat
etymologisesti yhteen. Itämerensuomalaisen ja balttilaisen sanueen
etymologinen yhteys on kuitenkin syytä hylätä, kuten aiemmin todettiin.

Yhteenveto
Tarkastelun perusteella pidän Koivulehdon indoeurooppalaista etymologiaa äänteellisistä syistä hylättävänä. Lopullista totuutta itämerensuomen sanojen suhteesta mahdollisiin etäsukukielisiin vastineisiin ei liene sanottu, mutta itää- ja itä-sanojen etymologinen
yhteys tässä käsiteltyihin hantin ja samojedin sanoihin on semantiikan valossa vahvempi kuin yhteenkuuluvuus saamen verbin *e ̮cēkanssa. Verbin mahdollinen lainaetymologia kaipaa vielä lisäselvittelyjä, samoin saamen verbin alkuperä.
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Juha Janhunen

Tararabumbia – unohtuneen
populaarikulttuurin jäljillä
Lukiessa kohtaa joskus yksittäisiä sanoja ja ilmauksia, jotka eivät
välittömästi avaudu ja jotka sen takia jäävät vaivaamaan mieltä,
kunnes selitys lopulta ehkä löytyy. Kysymys ei välttämättä ole etymologian tai muunlaisen kielellisen ”selityksen” löytymisestä, vaan
riittää, että löytyy konteksti, johon outo sana tai ilmaus sijoittuu.
Tällainen sana tai ilmaus on tararabumbia monine eri variantteineen, jotka kohtasin kirjallisuudessa kaksi kertaa ennen kuin oikea
konteksti löytyi. Kuten sitten kävi ilmi, kysymys on unohtuneesta
populaarikulttuurin tuotteesta, joka muutama sukupolvi sitten oli
koko maailman tiedossa mutta jonka nykyään vain harvat asianharrastajat tuntevat.
Ensimmäisen kerran kohtasin tararabumbian Mantšuriassa
kasvaneen venäläisen historioitsijan Georgi Vasiljevitš Melihovin
(synt. 1930) nostalgisessa kirjassa ”Kaukainen ja läheinen Mantšuria” – Маньчжурия далекая и близкая (1991). Kirjassa Melihov
kuvailee muun muassa sitä, kuinka venäläiset boksarikapinan aikaan
(1900) toivat sotilaallista vahvistusta Mantšuriaan turvatakseen
Itä-Kiinan rautatien rakennustyön jatkumisen villiintyneitä kiinalaisia vastaan. Koska rautatie ei vielä ollut valmistunut, joukkoja
kuljetettiin meriteitse Mustaltamereltä Suezin kanavan kautta Intian, Taka-Intian ja Japanin ohitse Vladivostokiin ja Nikolajevskiin,
mistä matka jatkui tie- ja jokireittejä pitkin Harbiniin, venäläisten
sillanpääasemaan Mantšuriassa.
Tässä yhteydessä Melihov (s. 120–121) siteeraa iäkkään perhetuttavansa Larisa Aleksandrovna Mazovetskajan välittämää kertomusta tämän isäpuolen Georgi Pavlovitš Tabolinin laivamatkasta
Mustaltamereltä Mantšuriaan:
Военные транспорты следовали один за другим по определенному маршруту, местное население это знало. В Турции
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мальчишки-турчата подплывают к пароходу на бревнах, голые, хлопают себя по животу, поют: “Тарара-бумбия, сижу
на тумбе я!” В других портах, тоже мальчишки, а кто и постарше, подплывают, кричат “Апельсины!” (и названия других фруктов).
[Suomeksi: Sotilaskuljetukset seurasivat toisiaan tiettyä reittiä
pitkin, ja paikallinen väestö oli niistä tietoinen. Turkissa turkkilaiset pikkupojat saapuvat höyrylaivan viereen puunrunkojen
varassa kelluen, alastomina, lyövät itseään rintaan ja laulavat:
Tarara-bumbija, sižu na tumbe ja! Toisissa satamissa, niinikään
pikkupojat ja joskus vanhemmatkin tulevat ja huutavat: Appelsiineja! (tai muita hedelmiä).]

Lukiessani tätä kohtaa jäin miettimään erikoista ja näennäisesti
merkityksetöntä tavujonoa tarara-búmbija, joka jatkuu sen kanssa riimitetyllä venäläisellä säkeellä sižú na túmbe ja ’istun tolpan
päällä’. Vokaalireduktion takia jaksot búmbija (бумбия) ja túmbe ja
(тумбе я) muodostavat venäjän yleispuhekielessä täydellisen riimin.
Tavujono tarara-bumbija ei kuitenkaan näyttänyt selittyvän sen paremmin venäjän kuin turkinkaan avulla, ja konteksti, johon se kertomuksessa sijoittuu on jokseenkin epäodotuksenmukainen. Ilmaisun
tausta jäi siis tässä vaiheessa epäselväksi.
Asia olisikin jäänyt sikseen, ellen olisi joitakin vuosia myöhemmin sattunut lukemaan ruotsalaisen seikkailijan ja aatelismiehen
Alexis Edvard Ulrik Kuylenstjernan (1862–1947) laajaa Kaukoidän matkakuvausta, joka ilmestyi Tukholmassa juuri boksarikapinan aikaan nimellä ”Kiinalaisten ja mongolien parissa” – Bland
kineser och mongoler (1900–1901). Kuylenstjerna oli tuolloin juuri
palannut parin vuoden (1898–1899) mittaiselta matkaltaan Kiinaan, Mantšuriaan ja Mongoliaan. Hänkin suoritti menomatkan laivalla, mutta palasi maateitse Siperian ja Venäjän kautta. Kuylenstjernan kuvaus on värikkyydessään omaa luokkaansa, ja sitä voisi
nykypäivän poliittisen korrektiuden näkökulmasta nimittää myös
rasistiseksi.
Menomatkalla Kuylenstjerna poikkesi Ceylonilla, joka alkupettymyksen jälkeen teki häneen suuren vaikutuksen. Hän kuvailee
myös sitä vilkasta veneliikennettä, joka Colombon satamassa suuntautui höyrylaivalle päin ja jonka tarkoituksena oli myydä laivan
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matkustajille paikallisia käsityötuotteita tai esitellä heille taikurin
taitoja. Oman lukunsa muodostivat pikkupojat, jotka sukelsivat ylös
turistien mereen heittämiä kolikoita. Näitä Kuylenstjerna kuvaa
seuraavasti (s. 30–31):
Hvarmed forsla de sig ut hit midt i hamnen alla dessa myntdykande singhalespojkar? Med två sammanbundna stockar och fyra
fläckta bamburör. Detta är en farkost för singhaleser. Långs med
stockarne sitta de på sina egna ben oupphörligt öfverspolade af
vatten och paddlande sig fram med bamburören. Går geschäftet dåligt, det vill säga falla ej tillräckligt många mynt i vattnet, så resa
de sig allesammans på sina vacklande, gungande flottar och med
hög, gäll röst taga de upp Ta-ra-ra bom-de-ay, ackompanjerande
sig genom att slå öfverarmarne mot de nakna sidorna, en rörelse
som åstadkommer ett ljud ungefär som då man klappar kläder.
Så ett väldigt mot skyarne stigande all right, ya, ya, ya – ej olikt
vattenfåglarnes snattrande – och penningdykandet börjar ånyo.
[Suomeksi: Millä keinoin nämä kolikoita sukeltavat singaleesipojat
saavat itsensä tänne asti keskelle satamaa? Kahden yhteensidotun tukin ja neljän halkaistun bambuputken avulla. Näistä syntyy
singaleesille vene. He istuvat tukeilla jalkojensa päällä ja melovat
itseään eteenpäin bambuputkilla, jatkuvasti veden peittäminä. Jos
liikeasiat sujuvat huonosti, eli jos veteen ei putoa riittävän monta
kolikkoa, he nousevat kaikki seisomaan vaappuville ja keinuville
lautoilleen ja laulavat korkealla, kimeällä äänellä: Ta-ra-ra bomde-ay. Samalla he säestävät itseään lyömällä käsivarsiaan paljaita
kylkiään vasten, mistä aiheutuva ääni muistuttaa vaatteiden hakkaamista pyykätessä. Tätä seuraa valtava, taivaisiin asti kohoava
huuto: all right, ya, ya, ya – joka muistuttaa vesilintujen rääkkymistä – minkä jälkeen kolikoiden sukeltelu jatkuu.]

Tavujono Ta-ra-ra bom-de-ay on silmin nähden jokseenkin sama
kuin Melihovin siteeraama tarara-bumbija, ja huomiotani herätti
erityisesti se, että myös konteksti on sama: laivaa satamassa lähestyvät pojat esittävät laulaen tämän tavujonon herättääkseen matkustajien huomion ja myötätunnon. Myös ajankohta on sama: molemmat kertomukset ajoittuvat vuosisadanvaihteeseen 1900. Ajan
ja kontekstin identtisyys viittaa siihen, että kyseessä on folkloristinen tai folkloristiseksi muuttunut aines, joka oli aikoinaan levinnyt
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höyrylaivaliikenteen mukana Välimereltä Intiaan – tai päinvastoin.
Varsinaista selitystä ilmiölle tämä ei kuitenkaan vielä tarjonnut.
Ennen internet-aikaa selitystä olikin vaikea lähteä etsimään.
Se löytyi kuitenkin sattumalta – jo ennen internetiä – yllättävästä lähteestä: Ruotsin tulitikkuteollisuuden historiaa käsittelevästä,
runsaasti kuvitetusta teoksesta ”He sytyttivät tulen” – De tände en
eld. Walter Loewen, Arne Janssonin ja Carl Magnus Rosellin kokoonpanema historiikki (1997) sisältää paitsi seikkaperäisen kuvauksen tämän Ruotsille aikoinaan elintärkeän teollisuudenhaaran
dramaattisista vaiheista myös arvokasta kuva-aineistoa eri aikojen
tulitikkuetiketeistä. Tulitikkuetiketeissä on heijastunut moni kulttuurihistoriallisesti tärkeä ilmiö – jopa paljon monimuotoisemmin
kuin esimerkiksi postimerkeissä. Niinpä niihin tuli dokumentoiduksi
myös tämä ilmiö, jota historiikin kirjoittajat (s. 115) kommentoivat
seuraavasti:
En världsschlager: Många som läser texten på etiketten kommer
spontant på melodin som den sjöngs till, trots att det är mer än
100 år sedan den ljöd första gången i Europa och trots att ingen
vet vem som skrev den. En version säger att den sjöngs på amerikanska bordeller, en annan att den bygger på en österrikisk
marsch, en tredje att den skrevs av en viss Mr Gilbert i London för
ett spex o.s.v. Henry J Sayers tog upp melodin i en musical 1891.
Men det var med Lottie Collins, en dittills ganska okänd engelsk
sångerska som samma år (somliga källor säger 1890) sjöng den på
Tivoli Music Hall i London, som melodin blev en världsschlager.
Till framgången bidrog Miss Collins förmåga att sparka högt och
därvid frikostigt demonstrera sina eldröda underkläder. Ett år efter framförandet i London sjöngs Tararaboomdeay på Mosebacke
i Stockholm av Hulda Malmström till svensk text av Emil Norlander, under stormande bifall om man får tro Mosebackes annonser.
Lidköpings tändsticksfabrik utnyttjade Tararaboomdeay-febern
för ett märke som troligen var avsett för export.
[Suomeksi: Maailmanlaajuinen menestysiskelmä: Monet, jotka lukevat etiketissä olevan tekstin, muistavat spontaanisti melodian
sellaisena kuin sitä laulettiin, vaikka on kulunut jo yli 100 vuotta
siitä, kun se ensimmäisen kerran kaikui Euroopassa, ja vaikka kukaan ei tiedä, kenen kirjoittama se on. Yhden version mukaan sitä
laulettiin amerikkalaisissa ilotaloissa, toisen mukaan se perustuu
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itävaltalaiseen marssiin, ja kolmannen mukaan sen kirjoitti hulluttelunäytelmää varten eräs herra Gilbert Lontoossa jne. Henry J.
Sayers otti melodian mukaan musikaaliinsa vuonna 1891. Mutta
vasta Lottie Collins, aikaisemmin varsin tuntematon englantilainen laulajatar, joka samana vuonna (joidenkin lähteiden mukaan
jo 1890) esitti sen Lontoon Tivoli Music Hallissa, teki siitä maailmanlaajuisen menestysiskelmän. Menestykseen myötävaikutti
neiti Collinsin kyky nostaa reitensä korkealle ja samalla anteliaasti esitellä tulipunaisia alusvaatteitaan. Vuosi Lontoon esityksen
jälkeen Tararaboomdeayn esitti Tukholman Mosebackella Hulda
Malmström Emil Norlanderin laatiman ruotsinnoksen tekstiin, ja
suosio oli myrskyisä sikäli kuin Mosebacken mainoksiin voi luottaa. Lidköpingin tulitikkutehdas hyödynsi Tararaboomdeay-kuumetta painattamalla etiketin, joka oli luultavasti tarkoitettu vientiä
varten.]

Historiikin kirjoittajat antavat ymmärtää, että laulu ja sen teksti ovat
Ruotsissa vielä suhteellisen hiljattain olleet laajastikin tunnettuja.
Tämä on ehkä liioittelua, enkä itse ainakaan Suomesta ole löytänyt
henkilöä, joka oikopäätä tunnistaisi tavujonon tararaboomdeay tai
jonkin sen variantin kontekstin. Mutta kuten selityksestä käy ilmi,
kyse on siis joka tapauksessa 1800-luvun lopulla syntyneestä anglosaksisen populaarimusiikin kappaleesta Ta-ra-ra-boom-de-ay, joka
kulovalkean tavoin levisi ympäri maailman ja joka vuosisadanvaihteessa 1900 oli kaikkien huulilla. Tämä oli epäilemättä ensimmäisiä
kappaleita, jotka gramofonin yleistymisen ansiosta saivat maailmanlaajuisen kuulijakunnan. Tavujono Ta-ra-ra-boom-de-ay toimii
laulussa kertosäkeenä, joka selvästikin alkoi elää omaa elämäänsä
ja kulkeutui höyrylaivaliikenteen mukana myös Euroopan ja Aasian
välisen laivareitin varrella eläneiden satamapoikien repertuaariin,
kuten Melihovin ja Kuylenstjernan kuvaukset osoittavat.
Internetin aikakaudella tällaiset arvoitukset ratkeavat tietysti
käden käänteessä. Wikipediasta löytyy englanninkielinen artikkeli
Ta-ra-ra Boom-de-ay [1], jossa laulun taustaa ja tekstiä esitellään
monipuolisesti ja asiantuntevasti. Aiheesta on meidän aikanamme
tehnyt tutkimusta Melissa Bellanta [2], jonka mukaan Henry J.
Sayers kuuli laulun jo 1880-luvun lopulla st.-louisilaisessa ilotalossa Missourissa Mama Lou -nimiseltä mustalta laulajattarelta. Lottie
Collins otti sen ohjelmistoonsa ilmeisesti vasta Sayersin musikaalin
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pohjalta. Lottie Collinsin esityksen mainosjuliste on saattanut inspiroida myös Lidköpingin tulitikkutehtaan etiketin laatijaa (Kuvat 1
ja 2).
Sekä tekstistä että sen kertosäkeestä syntyi välittömästi useita
eri versioita. Sayersin lopullinen versio alkaa seuraavasti:
A smart and stylish girl you see / Belle of good society / Not too
strict but rather free / Yet as right as right can be! / Never forward,
never bold / Not too hot, and not too cold / But the very thing, I’m
told / That in your arms you’d like to hold /

mihin kuoro vastaa kahdeksankertaisella säkeellä Ta-ra-ra Boomde-ay [ta:-ra:-ra: bum-di-ei]. Varhemmassa versiossa, jota Collins
esitti, kertosäe oli asussa Ta-ra-ra Boom-der-e, äännettynä ehkä:
*[ta:-ra:-ra: bum-dǝr-i:]. Laulusta tehtiin välittömästi käännöksiä
muille kielille, joissa myös kertosäe varioi. Jo 1891 tekstistä syntyi
ranskalainen versio nimellä Tha-ma-ra-boum-di-hé (myös: -dié), ja
samoihin aikoihin lienee saanut muotonsa myös venäläinen versio,
jossa kertosäe esiintyy asussa tarara-búmbija, kirjoitettuna vaihte-

Kuva 1. Lottie Collinsin mainosjuliste.
(Wikipedia: Ta-ra-ra Boom-de-ay)
Kuva 2. Sama aihe tulitikkuetiketissä.
(Loewe & Jansson & Rosell 1997: 115)
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levasti Та-ра-ра-бумбия, Тара-ра-бумбия tai Тарарабумбия.
Mielenkiintoisia yhteyksiä avautuu lopulta myös kaunokirjallisuuden kautta. Viimeistään internet [3] palauttaa mieleen, että Anton Tšehov antaa kertomuksessaan ”Iso Volodja ja pikku Volodja”
(Володя большой и Володя маленький), joka julkaistiin ensimmäisen kerran 1893 sanomalehdessä Russkie vedomosti, Sofia Lvovnalle ja pikku Volodjalle seuraavat vuorosanat:
Sofia Lvovna: Научите же... Скажите мне что-нибудь
убедительное. Хоть одно слово скажите. – Reino Silvannon
suomennoksen (1911) mukaan: Neuvokaa nyt… Sanokaa minulle
jotakin vakuuttavaa. Sanokaa edes yksi sana.
Volodja: – Одно слово? Извольте: тарарабумбия. – Yksi sana?
Olkoon menneeksi: tararabumbia!

Suomentaja käyttää siis asua tararabumbia, jota, kuten internetlähteistä käy ilmi, on käytetty myös saksan- ja englanninkielisissä
yhteyksissä. Tämä asu palautuu kuitenkin aina viime kädessä venäjänkielisiin lähteisiin.
Myös Tšehovin 1900 valmistuneessa näytelmässä ”Kolme sisarta” (Три сестры) esiintyy riimi tarara bumbija, sižu na tumbe
ja, jota viinaan menevä lääkäri Tšebutykin hyräilee sanomalehteä
lukiessaan [4]. Tavujono tarara bumbija on selvästi askarruttanut
nykyaikaisia Tšehovin lukijoita, ja asiasta löytyy internetissä monia
selityksiä ja selityksen yrityksiä. Joidenkin arvelujen mukaan laulu
tuli Venäjälle Pariisin kautta, mutta tätä ei tue venäläisen kertosäkeen asu, joka perustuu selvästikin englanninkieliseen originaaliin,
vaikka poikkeaakin siitä jonkin verran. Internetistä löytyy myös jatkoa venäläiseen tekstiin [5]:
Тарарабумбия / Сижу на тумбе я / И горько плачу я / Что мало
значу я / Сижу невесел я / И ножки свесил я / Тарарабумбия /
Сижу на тумбе я / …
[Tararabumbija / Istun tolpan päällä / ja itken katkerasti / kun
olen niin mitätön / Istun surullisena / jalat roikkuen / Tararabumbija / Istun tolpan päällä / …]

Kuten tavallista on populaarimusiikin alalla, kääntäjä ei kaikesta
päättäen ole seurannut alkutekstiä. Venäläinen versio näyttää ole-
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van edelleen jossain määrin suuren yleisön tiedossa, sillä siitä löytyy
modernejakin sovituksia esimerkiksi Youtubesta, ja laulu tunnetaan
muodossa tai toisessa myös nykyisen Venäjän rajojen ulkopuolella,
varsinkin Ukrainassa. Yleensä kuitenkin perustekstiä on muunneltu
vapaasti ja vain melodia ja kertosäe tararabumbi(j)a ovat entisellään [6]. Kertosäettä on tosin käytetty myös muiden perusmelodioiden yhteydessä, muun muassa Mihail Zagotin Anton Tšehovin Sahalinin-matkalle omistamassa laulussa [7]. Tšehovin Sahalinin-matka
(1890) tapahtui tosin jo ennen tararabumbian maailmanlaajuista
voittokulkua.
Euroopassa ja anglosaksisessa maailmassa Ta-ra-ra Boom-deay on ollut aika ajoin esillä myös elokuvissa. Usein tällöinkin laulun
alkuperäistä tekstiä on pelkistetty. Pelkkä kertosäe tunnetaan nykyään viattomana lastenlauluna, josta löytyy monia sovituksia [8].
Laulun melodia onkin yksinkertainen ja lastenlaulun omainen, ja
ajatus sen yhteydestä sotilasmarssiin on varteenotettava. Ilmeistä
on, että se ei ole sen paremmin Mama Loun kuin Henry J. Sayersinkaan käsialaa.
Kulttuurihistoriallisena ilmiönä Ta-ra-ra Boom-de-ay on hyvä
esimerkki siitä, kuinka populaarikulttuurin tuote syntyy, leviää,
muuntuu ja katoaa, mutta saattaa silti jäädä elämään tai myös herätä eloon jossain uudessa muodossa. Viime kädessä moderni populaarikulttuuri on tietysti vain osa globaalia folkloristista perintöä.
Ainakin melodian osalta Ta-ra-ra Boom-de-ay pohjautuu varmasti kansanmusiikkiin, ja sen kertosäkeestä tuli nopeasti vaeltavaa
folklorea, jonka alkuperä jäi ennen pitkää hämärän peittoon. Laulu,
jonka vuosisadanvaihteessa 1900 koko maailma tunsi, on jo vuosikymmeniä elänyt lähinnä vain kulttuurihistorian harrastajien tietoisuudessa. Mutta jälkiä siitä löytyy yllättävistä paikoista, ja niiden
yhteenkuuluvuuden selvittämistä internet on suuresti helpottanut.
Ei ole myöskään mahdotonta, että se voi taas pulpahtaa esiin jossain odottamattomassa yhteydessä. Nimenomaan internet on kenttä,
jonka kautta unohtuneet ilmiöt, sanat ja termit voivat helposti saada
uuden elämän.
Mitään varsinaista etymologista ”selitystä” tararabumbialle ei
tietenkään voida esittää. Jakso ta-ra-ra on tyypillinen laulun rytmiä
kuvaava tavujono, jolle ei varmastikaan voida löytää yksiselitteistä
kielellistä lähtökohtaa. Tavu bum voisi kuvata rummun lyöntiä –
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englannin boom viittaakin myös sanakirjalähteiden mukaan syvään
kaikuvaan ääneen (”deep resonant sound”). Kielitieteilijälle tararabumbia muistuttaa kuitenkin ennen kaikkea siitä, kuinka nopeasti
sanat voivat levitä ja kuinka helposti ne varioivat – jopa sanat, joilla
ei ole mitään merkitystä.
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Vesa Jarva

Venäläisperäisiä sanoja Suomen murteiden
sanakirjassa, kiesa–kluuhhoo
Suomen murteiden sanakirja (SMS) on jättiläismäinen projekti, joka
luo kuvan yhden kielialueen sanastosta, sen monipuolisuudesta ja
vaihtelusta. Kun sitä silmäilee etymologin näkökulmasta, pistää silmään ensinnäkin suuri yhdyssanojen ja johdosten joukko, toiseksi
äänteellinen variaatio ja toisiaan muistuttavien sanojen sikermät,
jotka ovat usein ekspressiivisiä, ja kolmanneksi nuoret lainasanat:
lännessä ruotsalaiset, pohjoisessa saamelaiset ja idässä venäläiset.
Huomattava osa murresanakirjan sanastosta on yhä vailla etymologiaa.
Etymologisessa tutkimuksessa on keskitytty vanhoihin sanavartaloihin, joilla on todistusvoimaa esimerkiksi kantakielten ajoitusten ja sukukielten suhteiden kannalta. Suomen murteiden lainasanoista monet ovat melko läpinäkyviä ja levikiltään suppea-alaisia
eivätkä ne ehkä siksi ole kiinnostaneet etymologeja. Toisaalta niiden
alkuperän selvittäminen voi usein olla hankalaa tai jäädä puolitiehen, sillä ne kietoutuvat usein erilaisten kontaminaatioiden, kansan
etymologioiden ja muiden etymologeille kiusallisten, epäsäännöllisten suhteiden kautta muuhun sanastoon.
Väitöskirjassani selvitin SMS:n venäläisperäiset sanat siihen
asti kuin SMS oli ilmestynyt, ja viimeinen venäläislaina oli kerettiläinen (Jarva 2003: 195). Aikomukseni on ollut jatkaa tätä työtä
sitä mukaa kuin SMS täydentyy, mutta se on aina jäänyt muka tärkeämpien töiden jalkoihin. Tälläkään kertaa mahdollisuutta ei ollut
kovin pitkäjänteiseen työskentelyyn, joten tarkastelen nyt SMS:ssa
mainittuja venäläisiä lainasanoja aakkosvälillä ki–kl-. Niitä on yhteensä 38.
Jaan lainasanat kolmeen ryhmään sillä perusteella, miten ne on
huomioitu aiemmassa kirjallisuudessa. Suomenkieliset hakusanat ja
merkityksenselitykset on merkitty SMS:n mukaan, venäjän sanojen
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oikeinkirjoitus ja merkityksenselitykset taas Kuusisen et al. venäläis-suomalaisen sanakirjan (1997) mukaan, ellei toisin ole mainittu.
1. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat sanat, jotka on mainittu etymologisissa sanakirjoissa (originaalia ei tässä ole mainittu).
1.1. Osa niistä on äänteellisesti melko vakaita, eli niistä tunnetaan
vain muutama variantti:
kiesa ’happaman kaurakiisselin juuri; tästä juuresta uutettu vesi’
(SSA s.v. kiesa).
kiira ~ kiila ~ kiiri ~ kirri ’vaa’an paino, punnus; seinäkelloa käyttävä paino, puntti’ (SSA s.v. kiira).
kiisseli ~ kiiseli ~ kiiselli ~ kisseli ’kaurajauhoista hapattamalla ja
keittämällä valmistettu puuromainen ruoka’ (SKES, SSA s.v. kiisseli).
kila ~ kili ’köli’ (SSA s.v. kila).
kilkki ’maustekala, anjovis’ (SSA s.v. kilkki). Originaali on ven.
ки́лка (mon. ки́лки) ’kilohaili, sardelli, anjovis’, joka on puolestaan
lainaa ims. taholta (SKES s.v. kilo1, SSA s.v. kilkki1, kilohaili).
kirassi ~ karassi ~ kiraarsi ~ kiraasi ~ kiraassi ’lamppuöljy, petroli’ (SSA s.v. kirassi).
kirpitsa ~ kirpitsä ~ kirvitsä ’tiili’ (SKES, SSA s.v. kirpitsä)
1.2. Toisissa on taas huomattavan paljon äänteellistä ja semanttista
vaihtelua, ja ne voivat sulautua toisiin sanoihin tai sikermiin:
kiipeli ’tukala tilanne, ahdinko, pula’; kiipelissä ’tukalassa tilanteessa, pinteessä’. SKES (s.v. kiipeli) esittää epävarmana vastineena <
ven. ги́бель ’turmio, onnettomuus’. SSA:n mukaan (s.v. kiipeli) sana
on lainaa joko venäjästä tai ruotsista (← kib(b)el ’kinastelu, riita’).
Merkitys suomen murteissa vastaa paremmin venäjän originaalia,
mutta äänteellinen ja semanttinenkin variaatio on suurta, joten todennäköisesti eri alkuperää olevat sanat ovat sekoittuneet toisiinsa.
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Samaan yhteyteen voidaan liittää ainakin kiikeli, kiipale, kiipele,
kiipuli, kiiveli, kimpeli, kipeli, kipellus, kipelo, kipelu, kipelä, kipinä ja kipuli.
kipikka ’pieni yhdenistuttava ajelureki; työntökelkka; työreessä
käytettävä lannan tms. kuljetuskori’ (SKES, SSA s.v. kipikka).
Sekä merkitys että äänneasu vaihtelevat: kipakka, kipakko, kipihta,
kipihtä, kipikko, kipinka, kipintka, kipintkä, kipiska, kipitka, kippareki, kippari ja sipikka.
kipitaari ’tärpätti; kitkerästä (tms.) juomasta'. SKES:n mukaan
(s.v. tipitaari) sana on kansanetymologisesti liittynyt taari-sanaan,
joskin sen loppuosa on myös venäjän originaalin (← скипидáр) mukainen. Tunnetaan variantit kipintaari, kiptaari, kiputaari, tipintaari, tipitaari, tiptaari ja tiputaari.
1.3. Lisäksi joukkoon osuu muutamia sporadisia äännevariantteja,
jotka liittyvät sellaisiin sanoihin tai sikermiin, jotka tunnetaan enimmäkseen nyt tarkastellun aakkosvälin ulkopuolella:
kiuhtana ’ahtaaksi käynyt vaate’ voidaan yhdistää sanaan kauhtana
’papin kaapu, kasukka; pitkä, väljä, vyöllä sidottava, (vaalea) päällystakki; viitta; huonosta, us. liian suuresta takista t. muusta vaatteesta’ (SKES, SSA s.v. kauhtana).
kleimata ’tehdä leima jhk.’ liittyy sanaan leimata, joka on SMS:n
mukaan murteissa ”uudempaa kieltä”. Konsonanttiyhtymä voi olla
peräisin venäjän sanasta клéймо ’leima, merkki’ → sm. leima, karj.
kleima (SSA, SKES s.v. leima), ellei tämä ole suora laina verbistä
клейми́́ть ’leimata, merkitä’.
kliesu ~ klietsu liittyy sanoihin liesu ~ liessu ~ lietsu, jotka tunnetaan enimmäkseen sellaisissa ilmaisuissa kuin liesussa, liesun päällä ’omilla teillään, menossa, liikkeellä’, mutta myös merkityksessä
’kova meno, hyörinä, vilske’. Vastaava suhde on verbeillä kliesuta,
kliesuuttaa ja liesua, liesuta ’kuljeskella ympäriinsä, olla menossa,
liesussa’. SSA (s.v. liesu) esittää epävarman etymologian ← ven.
лес ’metsä’, в лесу́ ’metsässä’; yhdistelmän on tehnyt myös Leinonen
(1992).
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2. Toiseen ryhmään kuuluvat sanat, jotka on yhdistetty venäjään jo
aikaisemmin mutta joita ei ole mainittu etymologisissa sanakirjoissa.
kiiveri ’kypärä’, kiiverilakki ’suojeluskuntalakin mallinen lipallinen
lakki’ ← ven. ки́вер ’korkea sotilaslakki’ (Ruoppila 1986). Samaan
yhteyteen kuuluu kiiveripelli ’jostakin kiiltävästä aineesta tehty pieni lippalakin lippa’.
kilsi ~ kilssi ’paperossinhylsy’ ← ven. ги́льза ’hylsy’ (Plöger 1977).
kimuska ’(ohut) tervattu nuora’; vrt. kinuska ’paulanuora’ ← ven.
шкимушкá ’kerrattu pehmeä nuora’ (Kijanen 1912; Ruoppila
1986).
kinetti ’ahdinko, kiipeli’; vrt. kenetti ’puute, pula, harmi, vastus’ ←
ven. гнёт ’paino; sorto, ies’ (Jarva 2003: 195).
kipetku ’kiehuva (tee)vesi’ ← ven. кипятóк ’kiehuva vesi’ (Tereska
2007: 60).
kirssi ’jk tehdastekoinen villakangas’ ← ven. ки́рза ’paksu talonpoikaisverka’ (Kijanen 1912; Ruoppila 1986).
klaatia ~ klaatiista ’silittää silitysraudalla’ ← ven. глáдить id.
(Vahros 1963).
kletka ’määrämuotoon ladottu, tav. 200 tiilen pino’; vrt. letka ’ladelma, pino’ ← ven. клéтка ’ristikko, tapuli, karkko’ (Ruoppila 1983).
3. Ennen mainitsemattomia ovat seuraavat yhdistelmät:
kiippa ’yhteen sidottu nippu, kimppu, paali’, kiipata ’niputtaa, paalata’ ← ven. ки́па id.
kiiska ’tupsu, nauhakimppu (koristeena)’ ← ven. ки́стка, deminutiivi sanasta кисть ’tupsu’ (Kijanen).
kimnastorkka ’jokin pusero’ ← ven. гимнастёрка ’[sotilas]pusero’.
kirkka ’turve-, perunakuokka; kivien lohkaisussa käytettävä (muurarin)vasara’ ← ven. киркá ’kuokka, muurausvasara’ (Kijanen). Tähän liittyvät myös kiroska ’muurarin vasara’ ja kiruska ’tiilihakku’,
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joiden taustalla on todennäköisesti jokin venäjän diminutiivijohdos.
kirpitsno ’tiilitehdas; tiilenruskea’ ← ven. кирпи́чный ’tiili-’, adjektiivijohdos sanasta кирпи́ч ’tiili’ → kirpitsa id.
kisseija ’pieni kankaanpalanen, jota pidetään sormin lypsinkiulun
kaatotorven edessä, kun maito kaadetaan säilytysastiaan’ ← ven.
кисея́ ’harsokangas’.
kista ’erivärisistä langoista tehty naisten villavyön tupsu’ ← ven.
кисть ’tupsu’
kitska ’naidun naisen päähine’ ← ven. ки́чка ’eräänlainen naisten
päähine’ (Kijanen).
klea ’liima’, kleattaa ~ kleittää ’liimata’ ← ven. клей liima, клеить
’tehdä (valmistaa) liimaamalla’
klemohha ~ lemohha ’auran vannas’ ← ven. лемех id.
kleontka ’vahakangas’ ← ven. клеёнка id.
kleiveri ~ kleiveeri ~ klieveri ~ leiveri ~ lieveri ~ lieväri ~ liiveri
’apila’ < ven. клéвер ’id’. SMS on yhdistänyt nämä samaan artikkelin kuin klööveri ~ löhferi ← rts. klöver.
klessit ’hohtimet’ ← ven. клéщи́ id.
klessiä ’kiroilla’ ← ven. клясть ’kirota, manata’
klina ’kiila’ ← ven. клин id.
kluuhhari ’metso’ ← ven. глухарь id.
kluuhhoo ’kuuro’ ← ven. глухóй id.

4. Lukumäärä ja levikki
Väitöskirjassani (Jarva 2003: 46) esitin, että Suomen murteiden
sanakirjan kuudessa ensimmäisessä osassa on 240 venäläisperäistä
sanaa, ja nyt käsittelemäni aakkosväli tuo joukkoon 38 lisää. Aikaisemmin (mt: 46) olen arvioinut kirjakielessä tunnettujen venäläis
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lainojen perusteella, että suomen murteissa olisi yhteensä ”parisen
tuhatta” venäläislainaa, joten runsaasti selvitettävää on vielä jäljellä.
Tässä artikkelissa mainituista sanoista kiipeli ja kipikka ovat
laajalevikkisiä, lähes kaikilla murrealueilla tunnettuja. Laajalevikkisiä ovat myös kiuhtana (~ kauhtana), kleimata (~ leimata), kletka
(~ letka) ja kliesu (~ liesu), vaikka kaikki äännevariantit eivät osukaan nyt käsitellylle aakkosvälille. Kiisseli ja kenetti (~ kinetti) ovat
levinneet itä- ja pohjalaismurteiden alueelle. Kipitaari (~ tipitaari)
tunnetaan lähinnä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa.
Suurin osa sanoista voidaan lukea inkeriläis-karjalaisten sanojen ryhmään (Jarva 2003: 51), eli SMS kuvaa levikin joko käyttämällä aluelyhenteitä KarE-K-P ja Ink tai mainitsee vain erillisiä
pitäjän nimiä samalta alueelta. Aluelevikki on annettu sanoille kiira,
kirassi, kirkka, kirpitsa, kirssi, klaatia ja kleiveri. Muista sanoista
on vain hajanaisia mainintoja yhdestä tai kahdesta pitäjästä, enimmäkseen Inkeristä. Seuraavista sanoista on tieto ainoastaan Inkerin
Kalliverestä: kiippa, kiiska, kirpitsno, klessiä, klina ja kluuhho.
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Santeri Junttila

Haastavaa etymologiaa
Hyvänä etymologina Petri Kallio nauttii sekä huonojen etymologioiden suomimisesta että varsinaisista haasteista, joita etymologille
tarjoavat useamman hyvältä vaikuttavan alkuperänselityksen saaneet sanat. Tässä artikkelissa käsittelen kolmea keskenään kilpailevaa etymologiaa: verbi haastaa on selitetty niin merkityksenmuutoksen kautta, nominikantaisena johdoksena kuin balttilaislainanakin.
Nykysuomen sanakirja (NSS) vuodelta 1951 ei tunne adjektiivia haastava. Vuoden 1990 Suomen kielen perussanakirjassa
(SKP) se esiintyy merkityksinään ’vaativa ja kiehtova; haasteellinen’. Kielitoimiston sanakirja nykyisessä verkkomuodossaan
(2018) ei enää edellytä haastavalta ’kiehtovuutta’, joka on joutunut
sulkuihin: haastava ’vaativa (ja kiehtova); haasteellinen’. Vuosikymmenellemme luonteenomainen negatiivisten sanojen välttely onkin
ajanut kielenkäyttäjät korvaamaan sekä vaikean että hankalan yhä
useammassa yhteydessä haastavalla. Tämän artikkelin nimessä
haastava sisältää kuitenkin välttämättä myös merkityksen ’kiehtova’, etymologiahan on aina kiehtovaa.
Haastava on tunnetusti partisiippi verbistä haastaa ’1a kutsua
velvoittavasti kilpailemaan t. osallistumaan jhk kanssaan; b kutsua
vastaajaksi, todistajaksi tms. oikeuteen; 2 murt. puhua; kertoa, jutella, pakista’. Partisiipin pohjalla on merkitys 1a, josta Kielitoimiston sanakirja esittää esimerkit Haastaa keräykseen. Haastaa
pesäpallo-otteluun. Haastaa kaksintaisteluun. Haastaa vastustaja
julkiseen väittelyyn. Haastaa [= yrittää saada aikaan] riitaa.
Suomen murteiden sanakirja (SMS) esittää kolme perusmerkitystä verbille haastaa: I ’puhua; pitää ääntä, olla äänessä; osata puhua; sanoa, ilmoittaa; kertoa, selostaa, selittää’; haastaa jtak
’puhua, kertoa jstak; jutella, keskustella, rupatella; nimittää jtak t.
jkta jksik, kutsua jkta jllak nimellä’; näissä haastaessa ’näin meidän
kesken puhuen tms.’; ’äännellä’ (kanasta, koirasta); taikina haastaa vastaan ’t. suhahtelee tms. alustettaessa’; lihatiinu haastaa ’l.
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on kohta puoliin tyhjentymässä’; II ’kutsua oikeuteen vastaajaksi
t. todistajaksi; kutsua, pyytää saapumaan (pitoihin, talkoisiin, työhön tms.); kehottaa, käskeä, suostutella, yllyttää’; haastaa riitaa (t.
tappelua) ’koettaa saada kanssaan riitelemään (t. tappelemaan)’; III
’aikoa, hankkia, meinata’. SMS:n mukaan verbi on murteissa ”osaksi uud.” eli yleiskielistä lähtöä. Johdokset haastattaa, haastatella,
haastella, haasti ja haasto ovat yhteydessä I ja II merkitykseen. III
merkitykseen liittyviä johdoksia ei ole, mikä vihjaa sen nuoremmuudesta.1
Karjalan kielen sanakirja (KKS) antaa verbille hoastoa kaksi
merkitystä: 1 ’haastaa, puhua, jutella’ koko kielialueella ja 2 ’kyteä, hehkua’ livvissä. Nirvin Inkeroismurteiden sanakirjassa (1971)
on hāstā ’puhuu, juttelee’. Lyydin ja vepsän sanakirjoista (Kujola
1944, Zajceva & Mullonen 1972) vastineita ei löydy.
Kaikkiaan pohjoisen itämerensuomen murteista on siis kirjattu
haastaa-verbille neljä varsin erilaista merkitysryhmää: 1. ’puhua,
jutella, sanoa, kertoa’; 2. ’kutsua, vaatia; kehottaa, käskeä, suostutella’ jne.; 3 ’aikoa’ jne.; 4 ’kyteä, hehkua’. Kaksi ensin mainittua
ovat laajalevikkisiä, mutta omilla erillisillä alueillaan esiintyviä merkityksiä: ’puhua’ jne. tunnetaan muinaiskarjalan perillismurteista
Savosta Aunukseen, ’kutsua, vaatia’ on leimallinen suomen länsi- ja
pohjoismurteille ja ulottuu idässä vain savolaismurteiden länsipäähän ja Kainuuseen. Poikkeuksena jälkimmäiseen on kuitenkin alamerkitys ’kehottaa, käskeä, suostutella, yllyttää’, josta SMS esittää
tietoja myös suomen itämurteista.
Merkitys ’aikoa, hankkia, meinata’ on kirjattu vain Sodankylästä ja Länsipohjan Tärännöstä. Se muistuttaa Etelä-Pohjanmaan
murrealueella ja siihen rajautuvissa pitäjissä tavatusta verbistä haasia ’aikoa, olla hankkeissa’ (SMS). Taustalla on ilmeisesti ruotsin
verbi hasa, jolle SAOB antaa merkitykset (†) eg.: ’följa ngn i hälarna, nafsa efter ngn o. söka gripa ngn (så som en hund ett villebråd);
förfölja l. jaga l. skrämma (ngn)’; a) med avs. på levande varelse:
’söka att komma åt, ansätta (ngn); jaga efter (ngn); skrämma bort
(ngn)’; b) med avs. på ngt sakligt: ’eftersträva (ngt), söka bemäktiga sig (ngt)’. Ruotsin verbi on johdettu substantiivista has ’kinner,
kinttu, koipi’. Sen alkuperäisestä merkityksestä ’olla jnk kintereillä,
perässä’ on kehittynyt ensin ’ajaa jtak’ ja sitten ’pyrkiä’ (SAOB).
1. Näitten johdosten huomioon ottaminen on artikkelin vertaisarvioijan ansiota.
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Eteläpohjalainen haasia on laina ruotsin verbistä, kun taas peräja länsipohjalainen haastaa lienee laajalevikkiselle verbille haastaa
’kutsua, kehottaa, käskeä jne.’ ruotsin vaikutuksesta kehittynyt
uudehko lisämerkitys. Verbeillä on tyypillisesti niin laaja merkityskirjo, että sen jatkoksi tarttuu kielikontakteissa helposti lisämerkityksiä, jolloin ei ole tarvetta erotella yhtä perintöverbiä ja sen kanssa
homonyymistä lainaverbiä.
Merkitys ’kyteä, hehkua’ tavataan vain livvistä, mutta Lauri
Hakulinen (1933: 181 ja 1938: 147) on ehdottanut sitä muiden
merkitysten lähtökohdaksi. Merkitys selittyisi kehityksellä > ’huokua, puhaltaa’ > ’puhista kiivaasti’ > ’puhua kiivaasti, torua, uhmata, kieltää’. Viimeksi mainitut merkitykset tavataan haastaa-verbiltä
vanhassa kirjasuomessa (VKS). Taustalla olisi vaikuttanut kaikessa
sanastossa jatkuvasti tapahtuva affektin heikkeneminen (Hakulinen
1966: 11). Julius Mägiste (1953: 365) on kannattanut samansuuntaista kehityskulkua, mutta pitänyt uskottavampana alkumerkityksenä ’tulen tai hehkuvien kekäleiden ritinää’ yhdistäessään inkeroisen verbin läätä ’puhua’ eteläviron muotoihin läüdädäq ’sytyttää’ ja
lägü(ne)däq ’syttyä’. Lauri Kettunen (1949) on kuitenkin huomauttanut, että karj. An. hoastoa on sarjasiirtymän kautta yhdistettävissä Vermlannin suomen verbiin huostoa ’hehkua’, johon liittyvät sm.
huokua ja huoata, vps. hoštab ’hehkuu’ ja vi. hoog ’hyöky’. Sarjasiirtymällä Kettunen tarkoittaa tässä diftongin vaihtumista toiseen
yksittäisessä sanassa. Täten livvin hoastoa olisi kokonaan erotettava
haastaa-verbistä.
Sporadisten sarjasiirtymien olettaminen on yhtä ongelmallista kuin muidenkin epäsäännöllisten äänteenmuutosten. Toisaalta
Hakulisen olettamista välimerkityksistäkään ei livvissä tai muualla karjalassa ole mitään jälkeä. Jos käännetään Hakulisen ajatus
päälaelleen ja oletetaan, että livvin hoastoa-verbille kirjatuista merkityistä vanhempi on ’puhua, jutella’, niin aiemman verbin *huostoa
’kyteä, hehkua’ merkitys on voinut tarttua siihen samaan tapaan
kuin ruotsin hasa-verbin merkitys on pohjoisessa tarttunut haastaa-sanaan. Siltana on voinut toimia assosiaatio tulen ritinään. Keskenään erilähtöiset sanat, joilla sattuu olemaan jonkinlaista keskinäistä yhtäläisyyttä sekä muodossa että merkityksessä, vaikuttavat
usein toisiinsa. Tämä koskee erityisesti verbejä.
Kettunen esittää samassa yhteydessä toisen etymologian haas-
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taa-verbille. Hän ehdottaa sen kantasanaksi karjalan sanaa haka
merkityksessä ’sormikoukku’. Johdossuhteelle on suomessa runsaasti paralleeleja, esim. kuva ⇒ kuvastaa, rinta ⇒ rinnastaa. Lähtökohtana Kettusella on ’olla sormikoukkusilla’, josta on lyhyt matka
merkitykseen ’riidellä, haastaa riitaa’. Kettunen kiinnittää huomiota
karjalan sanaan hakapakina ’riita’. Samaan yhteyteen kuuluu myös
ilmaisu ottoa hakah ’panna vastaan, ruveta tappelemaan’ (KKS s.v.
haka). Karjalan haka ’väkä, koukku, haka; peukalon ja etusormen
välinen kulma; keksi, puoshaka’ on kuitenkin samaa ruotsalaista lähtöä kuin sm. haka ’koukku’ (vrt. SSA), joten verbi haastaa on voitu
johtaa lännempänäkin.
Haan murremerkitykset SMS jakaa neljään ryhmään: I metallisia koukkuja t. koukkupäisiä laitteita kiinnitinvälineinä t. niiden
osina; II jhk esineeseen kuuluva kärki, piikki, tappi, hakanen tms.
(etenkin sellainen, jonka tehtävänä on pitää jtak paikallaan) t. esine, jossa on tällaisia pidikkeitä: III koukulla varustettuja työkaluja;
IV kuvaannollista käyttöä, mm. ’vastaanhangoitteleva, ilkeä ihminen’ ja panna (pistää, joutua tms.) hakaan, tehdä hakaa ’vastustaa,
panna kampoihin’. Sanasta on johdettu mm. haata ’harata vastaan’,
hakailla (Lapua, Sotkamo, Kuhmo) ’panna vastaan, riidellä’ sekä
vastahakainen ’riitainen’, johon kuitenkin liittyvät myös hako- ja
hanka-sanueisiin kuuluvat rinnakkaismuodot vastahankainen ja
vastahakoinen (SMS). Merkitysparalleelin johdoksille tarjoavat eteläviron haaki minnäq ’riitaantua’ ja haagõldaq ’haastaa riitaa’ johdoksina saksalaisperäisestä sanasta haaḱ ’haka’.
Johdosselitys haka ⇒ haastaa saa lisätukea myös vanhasta
kirjasuomesta, jossa haastaa esiintyy paitsi yleisissä merkityksissä
(1) ’puhua, kertoa’ ja (2) ’vaatien kutsua; kehottaa, käskeä, vaatia; vaatia oikeuteen’, myös luultavasti ennen sanastonkeruun kautta
puhekielestä kadonneissa merkityksissä ’kieltää’ ja ’uhata, uhmata;
kerskua, mahtailla’, jotka nekin liittyvät läheisesti vastaan hangoittelemiseen ja riidan haastamiseen.
Ongelmallinen on kuitenkin oletettu merkityksenkehitys ’riidellä, haastaa riitaa’ > ’puhua, sanoa, kertoa’. Itämerensuomen puhumista merkitseviä verbejä tutkinut Paavo Siro (1949: 141–142)
vastustaa sitä, koska paralleeleja ei ole löytynyt: ”Tavallisempi ja
luonnollisempi kehitystie – – vie päinvastoin ’puhumisesta’ ’riitelemiseen’”. Siro kannattaakin Hakulisen etymologiaa sellaisessa

103

muodossa, että itäinen ’puhumisen’ merkitys olisi kehittynyt omaa
tietään aiemmasta ’hehkumisen’ merkityksestä, länsisuomalaiset ja
vanhan kirjasuomen merkitykset taas olisivat toisen, erillisen, mutta
samaan lähtökohtaan palautuvan kehityksen tulosta. Näinhän myös
verbillä uhota on murteissa myös merkitykset ’huokua’, ’puhua, jutella’ ja ’kerskua, leveillä, esiintyä riidanhaluisesti’, joista ensin mainittua pidetään alkuperäisenä (vrt. SSA).
Virossa haka-sanalla ei ole etymologista vastinetta, mutta
Hiidenmaan murteessa esiintyy verbi (h)aastada kahdessa, toisilleen melkein vastakkaisessa merkityksessä: yhtäältä ’suostutella,
maanitella’, toisaalta ’varoittaa’ (Kokla 2015). Edellinen on yhdistettävissä länsisuomalaiseen, jälkimmäinen vanhan kirjasuomen
haastaa-merkityksiin. Itse asiassa muutama VKS:n ’kieltää’-merkityksen alle sijoittama haastaa-verbin esiintymä kääntyisi vähintään yhtä hyvin juuri ’varoittaa’, esimerkiksi Wirz 1778 24 [En ole]
heidän kirjojans lukea uskaldanut, sillä minä olen ystäwildäni siitä
kowin haastettu. Niinpä sanan voisi lukea Hiidenmaan murteiden
suomalaislainojen joukkoon.
Tällaisella päätelmällä on kuitenkin ongelmansa. Ensinnäkin
hämäläis- tai pohjalaismurteilla on tuskin suoria sanastoyhteyksiä
Hiidenmaalle, joten haastaa-verbin sieltä tavatut merkitykset tulisi
palauttaa lounaismurteiden alueelle. Sieltä haastaa on kuitenkin laajalti kirjattu vain yhteydessä haastaa oikeuteen. Tämäkin merkitys
on toki vanhahko, toisin kuin Siro (1949: 140) väittää: VKS mainitsee ensiesiintymän vuodelta 1695.
Toinen ongelma on vielä haastavampi: etelävirosta, Leivun
kielisaarelta on pantu muistiin verbi aastaq. EMS (s.v. (h)aastama) kuvaa sen vain yhdellä esimerkkilauseella ma aasta, ala paatu
nei. Sana ei esiinny VES–EVS:ssa, joten ryhdyin selvittämään tiedon taustaa. EKI:n arkistotutkija Liis Ermus kertoi (sähköpostilla
3.7.2018), että sana löytyy Wiedemannille nimetystä sanastokokoelmasta ja sen on ilmeisesti Valter Niilus merkinnyt muistiin Paiknan (lv Paiķēni) kylässä asuneelta Alīde Petersonelta vuonna 1935
tai -36. Löysin Niiluksen muistiinpanoista (EMSUKA AES184:
98–99) verbin merkityksen ’hoiatama (varoittaa)’ ja koko paradigman taivutuksen, joten esiintymän aitoutta ei ole syytä epäillä. Lause ma aasta, ala paatu nei lienee käännettävä ’minä varoitan, älä
puhu niin’.
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Ainakin leivun verbiä aastaq ’varoittaa’ on mahdotonta pitää
johdoksena suppealevikkisestä (suomen ja karjalan) ruotsalaislainasta haka. Kuten Petri Kallio (2018) on osoittanut, leivussa esiintyy useita muusta etelävirosta tai koko eteläisestä itämerensuomesta kadonneita arkaaisia piirteitä. Näihin lukeutuu varmaankin myös
tässä käsitelty verbi Hiidenmaan murteen vastineineen. Merkitys
’varoittaa’ sopisi lähtökohdaksi myös niin haastaa-verbin yllä mainituille länsisuomalaisille merkityksille ’kutsua oikeuteen vastaajaksi t. todistajaksi; kutsua, pyytää saapumaan’ sekä käyttöyhteydelle
haastaa riitaa ~ tappelua, kuin myös vanhan kirjasuomen merkityksille ’kieltää; uhata, uhmata; kerskua, mahtailla’. Koska kyseessä
ovat samat merkitykset, joilla johdosetymologiaa (⇐ haka) voisi perustella, pitää johdosoletuksesta sen muista vahvuuksista huolimatta luopua.
Jos haastaa-verbin vanhin itämerensuomen pohjalta rekonstruoitava merkitys on ’varoittaa’, tulee jotenkin selittää sekä suomen
murteissa (lounaismurteita lukuun ottamatta) että Hiidenmaalla
esiintyvät merkitykset ’kehottaa, käskeä, suostutella, maanitella, yllyttää’. Ne tuovat mieleen yleisen saksan verbin hasten ’jouduttaa,
hoputtaa, kiirehtiä’, jolla on samanasuinen ja merkityksinen vastine
myös alasaksissa. Saksan sana on lainautunut myös ruotsiin muodossa hasta ’kiirehtiä, kiiruhtaa, rientää’, aiemmin myös transitiivisena ’hoputtaa, kiirehtiä’ (vrt. SAOB). Merkitys ’varoittaa’ on liian
kaukana saksan, alasaksin ja ruotsin verbien merkityskentästä, jotta
haastaa selittyisi lainana niistä. Olisiko jokin niistä voinut aiheuttaa
sen, että sanalle on kehittynyt rinnakkaismerkitys ’kehottaa, suostutella’, joka suomen murteissa on sitten levinnyt laajalti? Tämäkin
on kiirehditty päätelmä, sillä varsinaista ’hoputtamisen’ merkitystä
haastamisella ei ole missään. En tahtoisi kuitenkaan sulkea kokonaan pois tällaista merkitysvaikutusta.
Tältä pohjalta voimme uudelleen tarkastella Hakulisen etymologiaa ja verrata sitä lopuksi selitykseen, josta ei vielä ole ollut puhe:
haastaa-verbin balttilaislainaoletukseen. Näyttää mahdolliselta, että
tulen äänestä, ’huokumisesta’ tai ’uhkumisesta’ on voitu päästä yhtäältä idässä ’puhumiseen’ ja toisaalta muualla itämerensuomessa
’varoittamiseen’, ehkä ’uhmaamisen’ tai ’uhoamisen’ kautta. Ilmiselvää tämä ei kuitenkaan ole. Tulee ensinnäkin olettaa, että lähtömerkitys ’tulen ääni’ on kantasuomalainen, mutta selviytynyt vain
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livviin ’hehkumiseksi, kytemiseksi’ muuntuneena. Toiseksi on huomattava, että mainitut kaksi kehitystä eivät voi olla samanaikaisia:
merkitys ’varoittaa’ tai ’uhmata, uhota’ on jo kantasuomalainen,
mutta jossain vaiheessa – todennäköisimmin muinaiskarjalan kaudella – kadonnut pohjoisen itämerensuomen itäosasta, jossa puolestaan aiempi merkitys ’tulen ääni’ säilyi kauemmin kuin muualla.
Merkityksenmuutosselityksen heikkoutena on paitsi merkityksen
’hehkua, kyteä’ suppea levikki, myös yllä kuvailtu Kettusen livvin
sanalle esittämä vaihtoehtoinen etymologia.
Balttilaisen lainaselityksen verbille haastaa on esittänyt lyhyesti jo Kazimieras Būga teoksessaan Aistiški studijai (1908: 31),
jonka etymologiat on myöhemmässä lainasanatutkimuksessa enimmäkseen sivuutettu pelkkänä spekulaationa. Kirjassa on kuitenkin
joukko aivan kelvollisia balttilaislainaetymologioita, joista monen
kohtalona on ollut tulla uudelleen esitetyksi jonkin toisen tutkijan
nimissä. Haastaa-verbin balttilaisetymologian on esitellyt laajemmin Kari Liukkonen (1999: 32–33).
Būga yhdisti haastaa-verbiin liettuan substantiivin žosmė̃
’puhe, huhu; puhetapa; huuto; tekosyy; suu’. Liukkonen esitti lainanlähteeksi joko sen verbikorrelaattia žósti: (pr.3) žósta (žódžia,
žódo, -ti) : (pret.3) žódo (~ žódė) ’lausua, sanoa; syyttää, soimata;
päättää, ilmaista päätös’ tai tämän kantaverbiä žàsti : žañda : žãdo
’lausua, sanoa; herätä, virota’. Liukkosen mukaan lainan lähtömuotona on voinut olla joko jompikumpi infinitiivi, blt. *žāsti (> liett.
žósti) tai blt. *žasti (> liett. žàsti), taikka edellisen preesensvartalo
blt. *žāsta (> liett. žósta).
Infinitiivit voidaan jättää pois laskuista, sillä verbit oletusarvoisesti lainautuvat tavallisimmasta, tunnusmerkittömästä muodosta. Balttilaisissa kielissä preesensin yksikölle ja monikolle yhteinen
kolmas persoona on kirkkaasti yleisin verbimuoto. Itämerensuomen
balttilaisissa lainaverbeissä sm. joutaa ja louhia preesensmuoto on
luultavasti lainautunut sellaisenaan, verbeissä sm. kavata (~ kavuta), ?kestää, ?kärvetä, nakata, parjata, pettää, temmata ja vi. hakata taas -t-aineksella vahvistettuna. Tämä -t- on kuitenkin kantasuomalainen johdin eikä siis edusta balttilaista infinitiivin päätteen
-t-:tä, joka liittyy infinitiivivartaloon: viimeksi mainittujen verbien
balttilaisten lainaoriginaalien infinitiivit liettuassa ovat kópti, kę̀sti, sker̃bti, įšokti, bárti, spę́sti, tem̃ pti ja šókti, joista ainutkaan ei
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äänteellisesti sovi lainanlähteeksi. Yhtäkään infinitiiviin palautuvaa
balttilaisperäistä lainaverbiä ei itämerensuomessa ole.2
Lainan lähtömuodoksi sopii verbin žósti ’lausua, sanoa; syyttää, soimata; päättää, ilmaista päätös’ preesens žósta < kblt. *žāsta.
Itämerensuomen äännehistorian tuntijassa epäilyksiä herättää kuitenkin ims. ā, jonka katsotaan syntyneen vasta balttilaiskontaktien
päätyttyä tai ainakin balttilaislainojen lähdekieleen oletetun kehityksen ā > ō jälkeen (Kallio 2008: 272). Liukkonen (1999: 33) ehdottaa sanan lainautuneen kontaktien loppuvaiheessa, jossa ā (kuten
myös ǟ?) oli jo olemassa. Jokseenkin uskottavia balttilaislainaetymologioita, joissa vaihtelematon ims. ā vastaa kblt. ā:ta tai ims. ǟ
kblt. ē:tä, on esitetty vain kahdelle muulle sanalle: sm. haava ~ kblt.
*šāvā ja sm. jäärä ~ kblt. *jēras. Haava on kuitenkin mieluummin
germaanista alkuperää, sillä germaaninen lähtömuoto selittää myös
merkityksen ’kerta’ (Koivulehto 1977: 132–137), mutta balttilainen ei. Jäärä taas saattaa olla slaavilaista lainaa (keskustelusta
Junttila 2015: 199, 224).
Periaatteessa on mahdollista, että haastaa on ainoa niin nuori
balttilaislaina, että siinä tosiaan edustuu lähtökielen pitkä ā. Uskottavampi selitys on silti a:n pidentyminen myöhäiskantasuomessa.
Varmoja paralleeleja st:n edellä tapahtuneesta, yleisitämerensuomalaisesta pitenemisestä ei ole: esimerkiksi slaavilais- tai skandinaavisperäisestä paastosta on myös alkuperäisempiä, lyhyt-a:llisia muotoja
siellä täällä itämerensuomessa (toisaalta ainakin raastaa ja saasta
ovat vielä vailla etymologiaa). Sen sijaan sananalkuinen h näyttäisi
aiheuttaneen alkuperäisen lyhyen vokaalin yleisitämerensuomalaisen
(vain vepsässä näkymättömän) pitenemisen (LägLoSin mukaan)
germaanisissa lainoissa ?haapa, haasia ja haava. Balttilaisetymologia on siis mieluiten esitettävä muodossa mksm. *haasta- < kksm.
*šasta- ← kblt. pr.3. *žāsta.
Entä lainaetymologian semanttinen puoli? Olisi houkuttelevaa
selittää muinaiskarjalan perilliskielten merkitykset ’puhua; kertoa;
sanoa’ liettuan sanan merkityksestä ’lausua, sanoa’ ja muun itäme2. On myös balttilaisia lainaverbejä, jotka sisältävät jonkin muun johtimen,
esim. sm. rentiä, rouhia; ?hautoa, palvoa; kutsua, nuutua; ?kuhista; ?vaidella;
vps. bärbitada. Osa näistä on varmaankin johdettu jostain sittemmin kadonneesta lainanominista. Kaikista luetteloista olen jättänyt pois ehdotetut onomatopoieettiset lainaverbit.
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rensuomen luultavasti ’varoittamisen’ tai ’uhoamisen’ pohjalta syntyneet merkitykset liettuan merkityksestä ’syyttää, soimata’. Kahden rinnakkaisen lainan tapauksessa täytyisi kuitenkin taas olettaa
yhden säilyneen vain muinaiskarjalassa ja toisen kadonneen (liivin
ohella) juuri muinaiskarjalasta.
Liettuan verbi itse on todiste sävyltään neutraalin ’puhumisen,
sanomisen’ ja affektiivisen ’syyttämisen, soimaamisen’ merkitysten
rinnakkainelosta. Näin eriytyneet käytöt tukevat päätelmää myös
haastaa-verbin eri merkitysten alkuperäisestä yhteenkuuluvuudesta. Balttilaislainoilla lienee ikää kolmatta vuosituhatta, joten aikaa
merkitysten eriytymiselle on ollut.
Lainasanat, etenkin lainaverbit, ovat tyypillisemmin affektiivisia kuin neutraaleja, joten on luontevaa olettaa, että haastaa on
lainautunut balttilaiselta taholta pikemminkin ’varoittamisen’ tai
’uhoamisen’ kuin ’puhumisen’ tai ’sanomisen’ merkityksessä. Tätä
tukee verbin affektiivisten merkitysten levikki, joka ulottuu kantasuomen sisämaan kantamurteen perillisestä leivusta aivan pohjoismurteen pohjoisimmalle perälle, siinä missä neutraali merkitys esiintyy vain muinaiskarjalan perillisissä.
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Jeongdo Kim

Etymologinen ehdotus selkeä-sanalle
Nykysuomessa adjektiivin selkeä perusmerkitys liittyy kirkkauteen,
joka on havaittavissa esimerkiksi taivaassa tai nesteessä, esim. selkeä sää; liuos saa seistä, kunnes se on selkeää. Lisäksi sana viittaa
hyvään hahmotettavuuteen tai ymmärrettävyyteen, mikä on tulosta
merkityksen abstraktistumisesta, esim. selkeä ja suora vastaus; eri
koulukunnista selkeän yleiskuvan antava teos.
Sana selkeä on levikiltään yleisitämerensuomalainen, eli sen
vastineita esiintyy kaikissa suomen lähisukukielissä (SSA III 167).
Saman vartaloaineksen sisältävää sanaa selvä, jonka vastineita esiintyy itämerensuomen pohjoisryhmässä (suomi, inkeroinen, karjala,
lyydi, vatjan Kukkosin ja Joenperän murteet; SSA III 168), Nikkilä
(1998) selittää suﬃksinvaihdolla muodostuneeksi selkeä-sanasta.
Nikkilän mukaan sanan selkeä loppuaines *-keä on tajuttu suﬃksiksi, ja se on vaihtunut va-johtimeen, joka esiintyy useissa suomen
adjektiiveissa (esim. kirjava, kätevä).
Sanan selkeä vastineita esiintyy lähisukukielten lisäksi myös
laajalti saamelaiskielissä, muun muassa pohjois-, piitimen-, luulajan-, inarin-, koltan- ja kiltinänsaamessa (SSA III 167).1 Ylikoski
(2010: 387‒389) esittää, että pohjoissaamen selkeä-sanan vastineesta čielgat on lainattu suomen silkka ’pelkkä, sekoittamaton,
puhdas, selvä’, joka rajautuu levikiltään suomeen ja jonka alkuperää on tähän asti pidetty epävarmana. Vaikka saamen sananalkuinen č on suomeen saaduissa lainoissa yleensä substituoitu joko j:lla
takavokaalin edessä (esim. murt. joukahtaa ’juolahtaa mieleen’ ←
1. Juho Pystynen ja Jussi Ylikoski huomauttivat minulle suullisesti, että saamelaiset vastineet ovat kuitenkin vokalismiltaan epäsäännöllisiä: niiden ensi tavun diftongi *ie heijastaisi pikemminkin alkuperäisiä ensitavun *ä- ja jälkitavun
*i-vokaaleja, esim. sm. käsi ~ saP giehta (SSA I 470). Uralilaista ensitavun
*e-vokaalia taas saamessa heijastaa joko *ea tai *a riippuen jälkitavun vokaalin
laadusta, esim. sm. elää ~ saP eallit (SSA I 102‒103); sm. veri ~ saP varra
(SSA III 427). Kiitän Pystystä ja Ylikoskea huomautuksistaan.
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ksa. *čuokv-ēttē ’loistaa, vilkkua; juolahtaa mieleen’; Aikio 2009:
69) tai k:lla etuvokaalin edessä (esim. murt. kinkeä ’ahdas, tiukka’
← ksa. če ̮mke ̮[-tē] ’tiukka’; Aikio 2009: 91), Ylikoski pitää yhtä
mahdollisena č-äänteen substituoitumista s:llä sillä perusteella, että
lainasanojen äännesuhteet voivat käytännössä olla erittäin moninaisia. Ylikosken ajatusta tukee se, että suomesta löytyy myös muita
saamelaislainoja, joissa sananalkuinen *č on substituoitu sibilantilla,
esim. sm. murt. seytsi ’kinner’ ← ksa. čeavčē (Aikio 2009: 277),
sm. murt. sieppuri ’karhunnahasta tehty viitta’ ← ksa. čeapure ̮s
(ibidem).
Sanan silkka lisäksi myös sanoja kilkas ja kirkas Ylikoski (2010:
389) pitää mahdollisina lainoina pohjoissaamen čielgat-sanasta olettaen, että sanassa kirkas sisäinen konsonantti l on sekundaarisesti
muuttunut r:ksi (vrt. Nikkilä 1999). Ylikosken olettamus kuitenkin
epäilyttää, koska hänen primäärisenä muotona pitämä kilkas-sana
on suomen murteissa levikiltään paljon suppeampi kuin kirkas, joka
on myös lainattu pohjoissaameen (girkat ’kirkas’ attr. girkes). Ei
siis äkkiseltään löydy todistetta siitä, että kilkas olisi vanhempi sana
kuin kirkas.
Ylikoski (2010 alav. 2) huomauttaa myös, että udmurtin adjektiivi čí ̮lki ̮t (чылкыт) ’kirkas, selkeä, loistava’ on samaa alkuperää
kuin suomen selkeä ja pohjoissaamen čielgat. Vaikka permiläisten
kielten ensi tavun vokaalin i ̮ on osoitettu yleisesti vastaavan suomen
labiaalivokaaleja eli joko u:ta tai ü:tä, joissakin sanarinnastuksissa
hyväksytään äännevastaavuus suomen e:n ja permiläisen i ̮:n välillä,
esim. neljä ~ ńi ̮l;́ mennä ~ mi ̮ni ̮ni. Mikäli kyseinen udmurtin adjektiivi on aidosti suomen selkeä-sanan vastine,2 se osoittaisi kyseisen
sanan kuuluvan vanhimpien eA-adjektiivien joukkoon kuten suomen
́ ̮t (SSA
pimeä-sana, jonka vastineita ovat ko. pemi ̮d ja udm. pelmi
3
II 367). Suomen, saamen ja udmurtin sanojen perusteella voidaan
2. Kyseisen udmurtin sanan etymologinen yhteenkuuluvuus selkeä-sanan
kanssa on kuitenkin kyseenalainen: Niklas Metsäranta huomautti minulle suullisesti, että udmurtissa uralilaisen sanansisäisen konsonanttiyhtymän *-lk- jälkikomponentti *k on kadonnut, esim. kur. *śi ̮lkaw ’salko’ > sm. salko ~ udm.
́
de ̮di-śul
’reki’ (Aikio 2015: 60). Kiitän häntä huomautuksestaan.
3. Äskettäinen Metsärannan tutkimus (2017: 222) kuitenkin osoittaa permiläisten vastineiden yhteenkuuluvuuden suomen pimeä-sanan kanssa kyseenalaiseksi sillä perusteella, että kantapermissä konsonanttiyhtymän *-lm- ensikomponentti *l on kadonnut, esim. *külmä > ko./udm. ki ̮n(m), *śilmä > ko. śin(m)
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esittää rekonstruktiona joko *śelketä tai *ćelketä (vrt. Ylikoski 2010
alav. 2).4
Ehdotan selkeä-sanan lainaoriginaaliksi kantaindoeurooppalaista juurta *ǵhelh₃-, josta ovat periytyneet keltaisen tai vihreän
värin nimitykset: av. zairi- ‘keltainen, vihertävä’, liett. zeivas ’vihertävä’, latv. helvus ’keltainen, harmaanruskea’, mnrj. gulr ’keltainen’, mrts. gelo, gelu ’keltainen’, nsks. gelb id. (Derksen 2008:
541). Kyseisen indoeurooppalaisen juuren voidaan katsoa vastaavan
äänteellisesti edellä mainittuja kahta vaihtoehtoista kantauralilaista
sanavartaloa seuraavien esimerkkien perusteella: kur. śi ̮lkaw ’salko’ (> sm. salko ~ saP čuolggu ’jääverkon uittoseiväs; vipukanki’ ~
ers. śalgo ’puikko; luta, jolla lehmuksenkuorta irrotetaan; hyönteisen
pistin; havupuun neulanen; kalikka, keppi, sauva’ ~ ko. ʒ́al ’liiste’
~ mns. P sāγla ’säle, liiste’ ~ hnt. I saγəl ’päre; [katiskan, merran,
padon] säle, liiste’) ← kie. ǵhalghā (Koivulehto 1991: 54); kur. *kuĺ
ke- (> sm. kulkea ~ saP golga- ’virrata, valua, vuotaa’~ md kolge’tippua, tihkua, valua, vuotaa’ ~ ko. ki ̮lal- ’mennä myötävirtaa’ ~
hnt. I kogəl- ’juosta, mennä juosten’ ~ unk. halad ’kulkea eteenpäin,
̆ ͕ ’kulkeutua virran mukana’) ← kie. kwelH-e/oedistyä’ ~ nen. χūł
̬ łā
’(Koivulehto 1991: 67–68).5
(vrt. Bartens 2000: 47).
́ -sanaan, jonka
4. Anonyymi arvioijani kiinnitti lisäksi huomioni hantin saγlək
merkityksiä on eri murteissa ’puhdas (vaate, vesi)’, ’selvä (päivä, vesi)’, ’kirkas
(vesi suojärvissä)’ (Karjalainen 1948: 846). Hän toteaa, että kyseisen hantin
sanan ensitavun vokaali vastaisi uralilaista e-vokaalia jälkitavun ä-vokaalin yhteydessä, ja että metateesi *-lk- > *-gl- on obinugrissa säännöllinen (vrt. esim.
Sammallahti 1988: 511). Niinpä sekä äänteellisin että semanttisin perustein
kyseisen hantin sanan voisi katsoa kuuluvan etymologisesti yhteen selkeä-sanan
kanssa. Kiitän arvioijaani tiedonannosta.
5. Indoeurooppalaisten sanansisäisten laryngaalien korvaajina ovat kantauralissa useimmiten *x ja *š, joista edellinen on levikin perusteella vanhempi kuin
jälkimmäinen, esim. kie. *bheh₁-(ye/o-) > kur. *pexi- ’keittää’ (> mns. pije- ~
selk. *pi-) / kur. *peša- ’keittää’ (> saP basse- ~ mns. *piit-) (Koivulehto
1991). Tapaus, joka osoittaa sanansisäisen laryngaalin substituoidun *k:lla, on
edellä mainitun kulkea-sanan ja sen vastinesarjan lisäksi myös suomen solki
ja sen vastinesarja, joiden on osoitettu lainautuneen kantaindoeurooppalaisesta
juuresta *kó lh2-o- (Koivulehto 2001: 243). Koivulehto (1991: 68‒69) esittää,
että kantauralissa konsonanttiyhtymä *-lš- oli tuntematon, joten *l:n jäljessä
laryngaali on korvattu klusiililla. Sanasta solki huomautti minulle Petri Kallio,
mistä olen kiitollinen hänelle.
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Ehdottamassani selkeä-sanan lainaetymologiassa ongelmana
olisi semanttinen vastaavuus, koska missään indoeurooppalaisten
tytärkielten kyseisestä juuresta periytyneissä sanoissa ei ole attestoitu selkeyden merkitystä, eikä uralilaisissa kielissä tunneta yhtäkään värin nimitystä, joka olisi periytynyt kantamuodosta *śelketä
(tai *ćelketä). Semanttista vastaavuutta voitaisiin perustella siten,
että ihminen havaitsee kaikkein kirkkaimpina väreinä nimenomaan
keltaista ja vihreää (Faughn & Serway 2003: 675). On myös löydettävissä sellaisia keltaisen ja vihreän nimityksiä, jotka samalla
viittaavat myös kirkkauteen, esim. tamilin manja ’keltainen; kirkas’6
(Berlin & Kay 1969: 50) ja viron haljas ’vihreä; kirkas’7. On siis
spekuloitavissa, että kantaindoeurooppalaisen juuren *ǵhelh₃- alkuperäinen merkitys liittyy kirkkauteen, ja että se on fossiloitunut uralilaisissa kielissä.
Vaikka sekä keltaisuuden ja vihreyden että kirkkauden välinen semanttinen vastaavuus on perusteltavissa, jää edelleen selvittämättömäksi, miksi indoeurooppalaisissa kielissä ei ole säilynyt
kirkkauden merkitystä. Niinpä on edelleen luontevaa olettaa, että
kyseisen kantaindoeurooppalaisen juuren alkuperäinen merkitys onkin ’keltainen’ tai ’vihreä’ eikä ’kirkas’.8 On myös syytä huomata,
että sanan lainautuminen ja morfologinen mukautuminen olisi äänteellisin perustein tapahtunut jo siinä vaiheessa, jolloin kantaurali
ja kantaindoeurooppa olivat vielä olemassa, mutta toistaiseksi ei ole
esitetty muita yhtä vanhoja lainaperäisiä eA-adjektiiveja, mikä myös

6. Kyseisen tamilin sanan kirkkauden merkitys on attestoitu Berlinin ja Kayn
(s. 48‒50) mukaan tamilin paliyanin murteessa.
7. Tähän sanaan huomioni kiinnitti anonyymi arvioijani, mistä olen kiitollinen
hänelle. Itämerensuomen eteläryhmän haljas ja pohjoisryhmän haljakka ’haalea’ on yleensä johdettu baltin vihreää ja raakaa tarkoittavista sanoista (vrt.
liett. žalias ’vihreä; raaka, keittämätön’, latv. zaļš ’vihreä’; ks. SSA I 132),
mutta jälkimmäinen kuuluisi pikemminkin samaan sanueeseen kuin halla, halli
jne., jotka myös ovat balttilaisperäisiä (vrt. liett. šalnà ’kuura; lievä pakkanen’;
latv. salna ’pakkanen; kuura’; SSA I 133). Tästä huomiosta kiitän myös arvioijaani.
8. Toinen mahdollinen selitys on, että merkityksenkehitys on tapahtunut päinvastoin eli keltaisuudesta tai vihreydestä kirkkauteen. Näin näyttää tapahtuneen edellä mainitussa viron sanassa haljas, jonka lainanantajapuolen vastineilla on pelkästään vihreyden merkitys (ks. SSA I 132).
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eikentäisi etymologiani uskottavuutta.9 Äänteelliseltä kannalta
h
myös tarvitaan lisää selvityksiä kantaindoeurooppalaisen ǵh-äänteen
ja laryngaalin substituutiosta kantauralissa.
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Juha Kuokkala

Suomen keino, saamen geaidnu ja
kantaskandinaavin diftongiassimilaatio
Jubilaarimme Petri Kallio on usein todennut olevansa avoimesti eri
mieltä itsensä, ts. vanhoissa artikkeleissa esittämiensä näkemysten
kanssa. Tutkimus etenee, kun ei jämähdä yhteen lopulliseen totuuteen. Opettajani mallia seuraten totean tässä kirjoituksessa olevani suomen keino- ja saamen geaidnu-sanojen lainaussuunnasta eri
mieltä kuin Kuokkala (2018). Tämän ohessa esitän eräitä muita
lainaetymologioita, joilla saattaa olla merkitystä kantaskandinaavin ai > æi -diftongiassimilaation ikäämisen kannalta – sikäli kuin
tuleva tutkimus ei toisin osoita.
Suomen keino-sanalla on itämerensuomalaisia vastineita vain inkeroisessa ja karjalassa; merkitys on yleisesti ’(menettely)tapa, neuvo,
konsti’, murteissa ja vanhassa kirjakielessä myös ’juoni; askare; taito;
esine, omaisuus’, suomen ja karjalan pohjoisimmissa murteissa taas
lähinnä ’kulkureitti, tie, suunta’ (SSA; SMS; VKS; KKS). Sana on
vanhastaan palautettu suomalais-saamelaiseen lähtömuotoon *kejno
yhdessä saamen (ksa.) *keajnō-sanan kanssa (yleisesti ’tie, polku’;
P In myös ’keino’, Ko–T ’talvitien paikka tai suunta’) (esim. SSA
ja Sammallahti 1998: 243). Alkuperäisenä on pidetty konkreettista
’tie’-merkitystä, josta ’keino, tapa’ on luonteva abstrahoituma (vrt.
engl. way, jolla on molemmat merkitykset). Etymologinen rinnastus kohtaa kuitenkin äänteellisiä ongelmia sikäli kuin kantasuomesta voidaan osoittaa säännöllinen ensitavun äänteenmuutos *ej > *ii
(vrt. Kallio 2018: 260, 263). Tämän perusteella kyseessä olisi laina
itämerensuomesta saameen tai toisinpäin. Yleissaamelainen levikki
edellyttäisi kantasaamen aikaista lainautumista kantasuomesta; jos
taas sana olisi lainattu saamesta itämerensuomeen, voisi ajoitus olla
kantasuomea myöhempi, koska inkeroiseen ja karjalaan sana on voinut lainautua suomen murteista (huom. myös harvahko ja suomen
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läheisyyteen painottuva levikki1). Suomen peräpohjalaismurteiden
keino merkityksessä ’tie’ on joka tapauksessa selvä saamelaislaina
samoin kuin Pohjois-Vienan keino ’suunta’; Kainuussa ja Etelä-Pohjanmaalla paikoin esiintyvä keino ’ansapolku’ sen sijaan saattaisi
myös olla peruja suomen sanan vanhemmasta merkityksestä.
Bergsland (1964: 246) on esittänyt ims. keino-sanan alkuainekselle saamelais-mordvalaisia vastineita. Jos keino oletettaisiin
vanhaksi johdokseksi, voisi sitä edeltävä vksm. *käjno sisältää kantavartalon *käji, jota vastaavat luulajansaamen giedja ’reen tai hiihtäjän jälki; huono talvitie’ (saamen levikki: E Lu In Ko Kld T) ja
mordvan ки [ki] ’tie’ (ensitavun jälkeiseen j:hin viittaa myös prolatiivimuoto ers. kijava). (Länsi)kantauralin *ä:n edustajana mordvan
i ei ole heittyneen loppuvokaalin edellä yleisesti säännönmukainen,
mutta *j:n edellä näyttäisi kehitys *ä > i yksinomaiselta, vrt. ers.
ни ’vaimo’ < kur. *näji (>> sm. neiti, saP nieida, udm. ныл <
*näj-δi), ers./mkš. ки ’koi’ < kur. *käjä (> sm. koi, udm. кей, hnt.
V kej ym.; Aikio 2015: 42, 63) ja ers. пиемс ’kiehua, paistua, palaa’,
johd. пидемс ’keittää, paistaa, polttaa’ < kur. *päji- (> sm. päi-vä,
ngan. hejbi ̮ ’kuumuus’ [< *päj-vä; Aikio 2015: 63] sekä mahdollisesti ko. би ’tuli’ ja ko. пӧим, udm. пень ’tuhka’ [?< *päji-mä]2).
Toisaalta oletettu johdos *käj(e)-no on ongelmallinen sikäli, että
ims. kielistä ei tunneta -no-asuista nomininjohdinta (paikannimissä
kuten Parkano, Joutseno lopputavu palautuu erilaisin aineksiin; ks.
SPnk s.v. Parkano, Joutseno). Kolmitavuisissa sanoissa esiintyy sen
sijaan nA-asuista ainesta (esim. sarana, pähkinä), joka näkyy kantasuomessa jossain määrin toimineen (ainakin nykynäkökulmasta)
semanttisesti tyhjähkönä johdinsuﬃksina (Hahmo 1994). Itämerensuomessa on *-a-j > -oi > -o -edelleenjohdosten analogiasta tapahtunut paljon -a/-ä-loppuisten johdosten siirtymistä o/-ö-loppuisiksi,
joten periaatteessa voisi myös -nA-johdoksen siirtyminen -no-loppuiseksi olla mahdollista. Ongelmaksi tulee kuitenkin keinon tapauksessa vokaalisointu: jos oletetaan varhaiskantasuomessa vallinneen
jälkitavujen a/ä-harmonian, olisi *käje+nA-johdoksesta pitänyt
1. Karjalan murrelevikki sanalle keino ’(menettely)tapa’: Uhtua Vuokkiniemi Hietajärvi Repola Suojärvi Salmi Säämäjärvi (KKS s.v. keino). Inkeroisen
sanaa myös SSA (s.v. keino) pitää luultavasti suomesta lainautuneena (Nirvi
1971 s.v. keino: ”? < suom.”).
2. Kiitän Niklas Metsärantaa huomioni kiinnittämisestä viimeksi mainittuihin
permiläiskielten sanoihin.
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tulla etuvokaalinen *käjnä > mksm. *keinä, jonka vartalovokaalin
vaihtuminen takavokaaliseen o:hon ei tunnu yhtä luontevalta kuin
jos lähtömuoto olisi valmiiksi takavokaalinen *keina (*këina). Myöskään johdoksen lyheneminen kaksitavuiseksi perusvartalon näköiseksi sanaksi ei tuntuisi sopivan yhteen nimenomaan kolmitavuisille
johdoksille tyypillisen -A ~ -O -variaation kanssa. Toisen tavun vokaalin heittymistä (tai alkuaankin konsonanttivartaloista johdosta)
olisi kuitenkin edellytettävä, jotta umpinaisessa ensitavussa tapahtuneelle *äj > ei -muutokselle olisi edellytykset (muutoksen muista
mahdollisista ehdoista ks. Kallio 2018: 261–262).
Toisaalta Jorma Koivulehto on esittänyt ims. keino-sanalle
germaanisen lainaetymologian, ja jos se pitää paikkansa, olisi saamen sana tulkittava itämerensuomalaisesksi lainaksi. Koivulehdon
mukaan (1995: 99, 78; LägLoS s.v. keino) lainalähde olisi kgerm.
*gainō ’aukko, kita’, jonka vastineet nykyskandinaavissa (rts. murt.
gen f., nrj murt. gein, geina f.) merkitsevät ’nuotan reunapuita, sivua
tai kulmaköysiä’, gotlannissa myös ’aivan avointa’; oletettu alkuperäismerkitys esiintyy eri ablaut-astetta (*gin-) edustavissa sanoissa
nisl. gin ’aukko, kita’ ja nnrj. murt. gin ’pieni aukko’. Semanttinen
kehitys ’aukeasta paikasta’ ’kulkutieksi’ olisi vastaava kuin germaanisen sanan rinnakkaisjohdoksella *gail-, jonka edustajia ovat misl.
geil ’(sola)tie’ ja nnrj. murt. geil mm. ’aitojen reunustama tie, karjakuja’. Koivulehdon esittämä semanttinen yhteys on perusteltavissa,
vaikkakin jää hieman oletusten varaan, kun kgerm. *gainō-sanan
jatkajilta ei ole attestoitu ’tie’-tyyppisiä merkityksiä (lähimmäs tullee gotlannin gaina ’avoin, tuulinen paikka’) eikä ims. keino-sanalta
puolestaan ’aukko’-merkitystä. Etymologia edellyttää joko suoraan
todentamatonta merkityksensiirtymää germaanisella taholla tai vasta sanan lainauduttua (tai lainautuessa?) kantasuomeen.
Äänteellisesti Koivulehto yhdistää oletettavan kantasuomalaisen kehityksen *kajno > keino useissa muissa vanhoissa lainoissa
tavattavaan ai > ei -muutokseen (keihäs, leipä, seinä, seiväs). Näin
ollen etymologia edellyttää lainautumista viimeistään (murteutuvaan) myöhäiskantasuomeen, ennen Suomenlahden kantasuomessa
sporadisesti tapahtunutta ensitavun ai > ei -muutosta (vrt. Kallio
2014: 159–160). Schalin (2016) erottaa edellä mainitusta ryhmästä takavokaaliset *ëi-lainat (leikata, keikkua, keidas, leivo), joihin
keino myös mahdollisesti kuuluisi. Ajoituksen takaraja olisi tällöin
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lähes sama. Huomiota kiinnittää kuitenkin sanan itämerensuomalainen levikki, joka on varsin suppea, käytännössä suomeen ja lähimpiin
karjalan murteisiin rajoittunut, ja näyttää vanhoissa murteissa pohjoisempiin savolais- ja pohjalaismurteisiin keskittyneeltä (SMS s.v.
keino). Sana ei näytä vanhastaan esiintyneen lounaisimman Suomen
murteissa eikä myöskään vanhassa kirjasuomessa ennen 1700-lukua, jolloin pohjalaismurteisia kirjoittajia alkaa mainittavammin
esiintyä (VKS s.v. keino; Häkkinen 1994: 445–446). Harvalukuiset esiintymät kansanrunoudessa osoittavat samaa levikkikuvaa
(SKVR). Levikin perusteella sana näyttääkin pikemmin saamesta
suomen murteisiin lainatulta kuin toisinpäin (vrt. Aikio 2009: kartat, erityisesti s. 371 äimä, josta lisää alempana).
Mikäli suomen sana katsotaan saamelaislainaksi, etymologioinnin seuraava ongelma on silloin saamen *keainō-sanan alkuperä.
Vaikka Koivulehdon lainaetymologia on semanttisesti osin tulkinnanvarainen, kannattaa ehkä tarkastella, voisiko saamen sana olla
lainaa hänen ehdottamastaan skandinaavisesta lähteestä. Kantagermaanin ja kantaskandinaavin *gainō- ei sellaisenaan voi olla lähtömuoto, koska kantagermaanin ensitavun *a:ta vastaa lainoissa
säännöllisesti ksa. *ā (esim. saP háittis ’hehkuva, liian kuuma’ <
ksa. *hājttēs ← kskand. *haita-z; Aikio 2006: 14) tai vanhemmissa, kantagermaanisissa lainoissa esisa. *a >> ksa. *uo (esim. saP
buoidi ’rasva, tali’ < ksa. *puojtē < esisa. *pajta ← kgerm. *faita-;
Aikio 2006: 11). Muinaisskandinaaviin tultaessa kantaskandinaavin diftongi ai muuttui osittaisassimilaation kautta æi:ksi ja ei:ksi
(Krause 1971: 28, 71–73), ja tätä vastaten nuoremmissa skandinaavilainoissa kyseistä diftongia edustaakin yleensä kantasaamen
(*ɛ̄j >) *eaj, esim. saP heaidna ’hiomakivi’ ← nnrj./mnrj. hein id. <
kgerm. *hainō- (Álgu; Bjorvand & Lindeman 2007 s.v. hein). Sanassa *keajnō ensitavun vokaali edellyttäisi siis lainautumista asusta, jossa skandinaavinen diftongiassimilaatio on edennyt, jollei vielä
täysin ei:hin asti, niin ainakin etuvokaaliksi tulkittavaan vaiheeseen
(ai > æi). Toisaalta lainan pitäisi olla riittävän vanha, jotta se on
voinut periytyä kaikkiin nykyisiin saamelaiskieliin sekä lainautua
edelleen suomeen, toisin sanoen ennen kantasaamen hajoamista. Ei
ole itsestään selvää, että molemmat ehdot ovat voineet samaan aikaan täyttyä, mutta ainakin jokunen vastaavaan aikakerrostumaan
sijoitettava rinnakkaistapaus voidaan esittää. Seuraavassa käsitte-
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len yhtä aiemmin esitettyä (eaibmi ~ eaimmaskas) ja kahta uutta
etymologiaa (seaivut; veaigi).3
Varsin selkeä rinnakkaistapaus on saP eaimmaskas, eaibmi
’houkka, kaheli’ (LpD myös: ’strange, queer’), jolle Ante Aikio on
osoittanut lainalähteeksi kantaskandinaavin sanan *haimiskaz >
mnrj. heimskr, isl. heimskur ’tyhmä, typerä’ (Aikio 2007: 183;
2009: 184–185). Oletettavasti ksa. *eajmVske ̮s on ensisijainen laina-asu ja lyhyempi *eajmē tästä takaperoisjohdolla saatu variantti.
Sanalla on vastineet inarinsaamessa: eimâskâs ’hullu, hassu; heittiö, kelvoton; pahankurinen’ ja eteläsaamessa: eajma ’omille teilleen
pyrkivä porovaadin’, eajmeske ’yksinään viihtyvä (myös porosta)’.
Varsinkin eteläsaamen sanojen merkityksessä heijastuu vielä kantaskandinaavin sanan vanhempi merkitys ’kotona pysyttelevä tms.’,
kantasanasta *haima- ’koti’ (Aikio 2009: 184; Magnússon 1989
s.v. heimskur). Originaalin sananalkuisen h:n puuttuminen lainasta
eteläsaamea myöten viittaa siihen, että laina on saatu vielä suhteellisen yhtenäiseen kantasaameen, ja edelleenlainautuminen laajalti
suomen murteisiin muodoissa äimä, äimäke, äimiskö ym. ’hölmö’;
olla äimänä, äimeyksissä jne. ’olla hämmästynyt, säikähtänyt jne.’
(Aikio 2009: 183–185, 371) vahvistaa lainautumisen tapahtuneen
jo eteläisen Suomen alueella puhuttuun kantasaameen.4
3. Kgerm. *gainō-sanan jatkajia hieman semanttisesti ongelmattomampi mutta äänteellisesti ongelmallisempi lainaoriginaali olisivat edellä mainitut
*gail-rinnakkaisjohdokset, joilla todistettavasti on ’tie’-merkityksiä. Joka tapauksessa konsonantit [l] ja [n] ovat ääntymäpaikaltaan ja -tavaltaan varsin
lähellä toisiaan, ja sporadisia l > n -muutoksia on tapahtunut esim. eteläisessä
itämerensuomessa (vrt. liivin nīn ’kaupunki’ ~ sm. linna ja eteläviron nüssäq
~ sm. lypsää). Mahdollisena paralleelina tällaisesta epätarkasta äännekorvauksesta saamen skandinaavilainassa voisi esittää, että pohjoissaamen veaidni
’vamma’ < (?) ksa. *veainē olisi lainaa norjan sanasta veile ’halkeama, särö
(metallissa); vika, puute, vamma’ (muinaisnorjasta attestoitu vain vastaava
adjektiivi veill ’heikko, raihnainen’). Laajemman vertailuaineiston puuttuessa
selitysmallia on kuitenkin pidettävä epävarmana. (Sanakirjalähteet NSO, NO,
AnEW.)
4. Näennäisesti kantaskandinaaviseen ajoitukseen viittaavaa sananloppuisen
soinnillisen sibilantin edustumista s:nä ei sen sijaan voi pitää todisteena lainautumisesta ennen kskand. z:n muuttumista ns. palataaliseksi r:ksi (z > ʀ),
koska sanan lopussa tämän äänteen lainasubstituuttina esiintyy myöhemminkin
yksinomaisesti /s/ sekä kantasuomessa että -saamessa, mikä voi johtua sekä
produktiivisena säilyneestä lainojen kotouttamismallista että ʀ:n vähintäänkin
allofonisesti frikatiivisesta ääntämyksestä (vrt. Schalin 2018: 146–147).
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Toisena mahdollisena paralleelina lähelle kantaskandinaavista
tasoa palautuvasta lainasta voidaan esittää saP seaivut ’laskeutua
(lennosta; lintu)’ < ksa. *seajvō- (levikki U–T; YSS §1121). Mikäli
uumajan-, koltan- ja kuolansaamesta erityisesti mainittu merkitys
’laskeutua veteen’ on alkuperäisin, voidaan verbi yhdistää kanta
skandinaavin sanaan *saiwi- (~ go. saiws m., > mskand. sær ~ sjár
~ sjór ’järvi’), josta tunnetusti on lainattu myös ksa. *sāive ̮ > saP
sáiva ’makea vesi; (lasku- tai tulojoeton) järvi’ (Aikio 2009: 276;
Sköld 1961: 125–126). Äännerakenteensa perusteella molemmat
lainat ovat varhaisempia kuin muinaisskandinaaviin mennessä tapahtunut, diftongin kadottanut kehitys *aiw > *ǣw > æ(v) ~ jó
(ks. Krause 1971: 28; Bjorvand & Lindeman 2007 s.v. sjø; Sköld
1961: 122–127), mutta *seajvō- näyttää edustavan vaihetta, jossa
diftongi on jo alkanut assimiloitua (ai > æi). Saamen sanan toisessa tavussa näkyvä vokaali *ō on monikäyttöinen verbinjohdin, jolla
muodostetaan mm. tilanmuutosta ja liikkumista merkitseviä verbejä
(saP čáhcut ’vettyä’ ⇐ čáhci ’vesi’; livvut ’laskeutua makuulle (poro,
hevonen)’ ⇐ livas ’makuulla’).
Samaan ikäkerrostumaan kuuluva laina voisi periaatteessa olla
myös saP veaigi ’hämärä, hämy; iltapäivä’ < ksa. *veajkē (levikki Pi–T; YSS §1369), joskaan aivan yhtä selviä ajoituskriteerejä
ei tässä tapauksessa ole. Piitimensaamesta inarinsaameen sana voi
viitata sekä ilta- että aamuhämärään, venäjänsaamessa pelkästään
iltahämärään (Sammallahti & Mosnikoff 1991:n mukaan koltan
veiʹǧg ̌ on yleisesti ’hämärä’, kun taas KKLS §730:6 vain ’abenddämmerung’). Inarinsaamesta Erkki Itkonen antaa myös merkityksen ’(tyyni) aika ilta- ja aamuhämärän välillä’ (InLpWb s.v. vejgi,
vrt. esimerkki: moonnam iija laj šieu vejgi ’in der letzten Nacht war
die Dämmerungszeit gut (still)’). Sanalla on ’(illan) hämärtymistä’
merkitsevä verbikorrelaatti ainakin pohjois- ja inarinsaamessa (P
veaigut ~ In viäiguđ [InLpWb veajguđ]) ja luulajansaamessa (väj
gudit). Jos sanueen alkumerkitys liittyy inarinsaamen mukaisesti
juuri tuulen tyyntymiseen eli heikentymiseen illalla, voisi sen lainalähteenä olla kgerm. *waika- > mnrj. veikr, mrts. vēker ’pehmeä,
heikko’, nrts. vek ’notkea, pehmeä, lauhkea, hento’, nnrj. vek, veik
’pehmeä, veltto, hauras, voimaton, heikko’. Samasta lähteestä on
lainattu itämerensuomen sanue, johon kuuluvat mm. vi. vaik (Wiedemann; gen. vaiga, vaigi, vaigu) ’hiljainen, rauhallinen’, vaikida
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’vaieta’, sm. vaikene- ~ vaikkene-, ly./ve vaikastuda id., ja jonka
merkitykset liittyvät sekä äänen lakkaamiseen että tuulen tai sateen
laantumiseen (SSA s.v. vaieta; LägLoS s.v. vaikea1). Kantasaamen
*veajkē- edellyttää kuitenkin tässäkin tapauksessa skandinaavista lähtömuotoa, jossa ai-diftongi on kehittynyt vähintään etiseksi
æi:ksi. Sana on lainattu edelleen suomen peräpohjalaismurteisiin
muodossa veiki ’hämärän aika, iltapuhde, aamupuhde’ (Aikio 2009:
287; SKES s.v. veiki), mutta levikin perusteella kyse on niin nuoresta lainasta, ettei sillä ole merkitystä saamen sanan etymologioinnin
kannalta. On huomattava, että vaikka *veajkē-substantiivin levikki
ulottuu lännessä vain piitimensaameen, niin verbikorrelaatilla saP
veaigut on eteläsaamessa äänteellinen vastine veajkodh ’heiketä, hellittää (kipu)’, joka voisi edustaa alkuaan samaa lainasanuetta. Joka
tapauksessa näistä on erotettava eteläsaamen adjektiivi viejhkies
’heikko, ei vahva (ihminen, kahvi)’, joka on merkityksen ja erilaisen
klusiiliedustuksen perusteella erillinen laina samasta skandinaavin
(lähinnä norjan) sanasta. (Sanakirjalähde Bergsland & Mattsson
Magga 1993.)
***
Skandinaavisen ai > æi (> ei) -muutoksen ikääminen on todettu
hankalaksi, koska äänteiden eroa ei ole klassisessa riimukirjoituksessa merkitty; usein muutos on kytketty i-umlautiin (Sköld 1961:
116–117; Haugen 1982: 29). Viimeaikaisista tutkijoista Heikkilä
(2014: 113–118, 126) on äänteenmuutosten suhteellisen kronologian perusteella ajoittanut muutoksen 400-luvun puoliväliin jKr.,
Schalin (2018: 141) taas palataaliumlautiin liittäen vuoden 600
paikkeille. Edellä esittämäni saamen skandinaaviset lainaetymologiat näyttävät puolestaan osoittavan, että ai > æi olisi tapahtunut
itäisessä kantaskandinaavissa jo ennen kantasaamen leviämistä pohjoiseen Fennoskandiaan n. 300–700 jKr. (Aikio 2012: 103–106),
tai ainakin ennen sen aktiivisen vaiheen päättymistä. Vain lainautuminen Suomenniemellä suhteellisen yhtenäiseen kantasaameen on
voinut mahdollistaa sekä sanojen laajan levikin nykyisissä saamelaiskielissä että saamesta edelleen lainattujen sanojen esiintymisen
sisä-Suomen murteissa (keino, äimä). Tulos on näennäisesti ristiriidassa sen kanssa, että itämerensuomen skandinaavisissa lainasanoissa diftongin etistyminen alkaa selvästi näkyä vasta viikinkiajalla
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(ellei muutamia *ëi-lainoja kuten sm. leikata tulkita merkeiksi siitä;
ks. Schalin 2016: 256–258). On kuitenkin mahdollista, että itämerensuomen lainavastineissa pitkään näkyvä ai johtuu tiiviissä kielikontaktissa aikaisempien lainojen tuella konservatiivisena säilyneestä substituutiomallista (Schalin 2016: 259). Kantasaamen puhujille
sen sijaan ei ilmeisesti ole muodostunut germaaneihin aivan yhtä
tiiviitä yhteyksiä eikä vahvoja lainamalleja, joten vokaalit on voitu
substituoida enemmän foneettisen vastaavuuden pohjalta.
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Jyri Lehtinen

Syntymä, sukupolvi ja mansin *šäänšV ’polvi’
Kiinnitän tässä huomiota useisiin sanoihin suomalais-ugrilaisista
kielistä, varsinkin suomesta ja mansista, käsitelläkseni niiden mahdollista etymologista yhteyttä ja indoeurooppalaista lainalähtöisyyttä. Varhaisissa suomalais-ugrilaisissa muodoissa merkitsen jälkitavun ei-väljän vokaalin redusoituneena Kallion (2012) mukaisesti
(etuvokaalisena *ə), ja perinteisesti *ś-äänteeksi rekonstruoitua segmenttiä merkitsen affrikaattana *ć Živlovin (2014: 114) mukaisesti
olettaen, että perinteisesti *ć-äänteellä rekonstruoidut muodot ovat
toissijaisia ja tulleet uralilaisiin kieliin vasta varhaisten kantakielivaiheiden jälkeen.
Suomen sanalla polvi ja sen vastineilla monissa muissa itämerensuomalaisissa kielissä (esim. viron põlv) ja saamelaiskielissä (esim.
eteläsaamen boelve) on ruumiinosaan viittaamiseen lisäksi tunnetusti
myös sukupolviin, polveutumiseen ja ajanjaksoihin liittyviä merkityksiä. ’Polven (jalassa)’ ja ’sukupolven’ väliselle mahdolliselle semanttiselle siirtymälle voi kyllä kuvitella erilaisia kehityskulkuja,
mutta ilmiselvää yhteys ei ole. Yhden mallin mainittujen käsitteiden
yhdistämiselle tarjoavat indoeurooppalaiset kielet, joissa näihin merkityksiin kytkeytyvät sanat ovat usein samankaltaisia, esim. latinan
genu ’polvi’ ja genus ’syntymä, laji, tyyppi, ryhmä’. Tämä äänteellinen samankaltaisuus on ilmeisesti peräisin jo indoeurooppalaisesta kantakielestä: vrt. rekonstruktiot *ǵónu- ~ *ǵnéw- ’polvi’ (Ringe
2006: 89, 99; Kroonen 2013: 296) ja *ǵenh1- ’syntyä’ (Kroonen
2013: 311). Molemmat siis olisivat olleet muotoa *ǵ(E)n(E)C-, missä E on ablautin myötä vaihteleva tai katoava vokaali ja C vartalon
kolmas konsonantti (ensimmäisessä kantamuodossa tämä on *w/u,
jälkimmäisessä *h1). Fonologista muotoa ajatellen olisi siis mahdollista, että molemmat muodot tulisivat yhteisestä *ǵEn-muotoisesta
kantavartalosta, ja merkityksenkään osalta yhteys ei vaikuta aivan
mahdottomalta: esim. muinaiskreikan γόνῠ (gónu), joka yleisimmin

126

tarkoitti ’polvea’, saattoi tarkoittaa myös kasvin varressa olevaa
solmua, viitaten mahdolliseen merkitysmuutokseen ’polvi (jalassa)’
> ’solmu (kasvin varressa)’ > ’kasvun vaihe’ (tai verbijohdoksena
’muodostaa uutta kasvua’) > ’sukupolvi’ tai ’syntyä’. Mahdollinen
alkuperäinen merkitysyhteys indoeurooppalaisten kantavartaloiden
välillä jää kuitenkin epävarmaksi.
Koska joka tapauksessa indoeurooppalaisissa kielissä on esiintynyt äänteellinen samankaltaisuus ’polvea’ ja ’syntymää, sukupolvea’ tarkoittavien vartaloiden välillä, edellä mainittu itämerensuomen ja saamen sanojen merkitys ’sukupolvi’ voisi olla käännöslainaa
jostain indoeurooppalaisesta kielestä; suomen polvi-sana olisi tällöin
peräisin uralilaisesta perintösanasta, jolla olisi ollut alun perin vain
ruumiinosan merkitys, mutta indoeurooppalaisten kielten tarjoaman
mallin mukaisesti sana olisi saanut läntisissä uralilaisissa kielissä
myös ’sukupolven’ merkityksen. Kuitenkaan sellaisissa indoeurooppalaisissa kielissä, jollaisten kanssa itämerensuomi ja saamelaiskielet ovat olleet Itämeren ympäristössä kontaktissa (germaaniset ja
baltoslaavilaiset kielet), tällaista selvää yhteyttä ei ole. Esimerkiksi
kantagermaanin muodoissa, jotka periytyvät indoeurooppalaisesta
’polvea’ tarkoittavasta kantavartalosta, kyseinen vartalo ilmenee
nolla-asteisena (*knewa- ’polvi’, *knussjan- ’polvistua’; Kroonen
2013: 296, 298), kun taas ’syntymistä’ ilmaiseva kantavartalo sisältää kahden ensimmäisen konsonantin välisen vokaalin kaikissa
germaanisista kielistä tunnistetuista jatkajissa (kantagerm. *kanjan- ’luoda, tuottaa, synnyttää’, *kinþa- ~ *kinda- ’lapsi’, *kunda’-syntyinen’, *kuninga- ~ *kununga- ’kuningas’, *kunja- ’heimo’;
mts. 279, 288, 310–311). Indoeurooppalaisia kieliä tarkastelemalla
ei ole siis selvää, mikä lähtökieli olisi tarjonnut läntisille uralilaisille
kielille mallin mahdolliselle käännöslainalle.
Rinnastus ’polven’ ja ’syntymän’ välillä on kuitenkin löydettävissä uralilaisista kielistä myös itämerensuomen ja saamen ulkopuolelta. Mansista löytyy sanue, jonka pohjoismansin muodoksi Munkácsi ja Kálmán (1986) antavat vaihtelevan sāns ~ sās ja merkityksiksi
’polvi’, ’sukupolvi’ ja ’tyvi, kanta’. Kanniston sanakirjassa (Kannisto
ym. 2014, s.v. šɛnš) merkitykseksi mainitaan vain ’polvi’ (”Knie”);
muodoiksi annetaan mm. mns. Tvd. šɛnš, KndY sȯȧ̯ns, Pel. šanš,
LzvY Ssv. (= mns. P) sāns. Sanalle löytyy vastine hantista (esim.
hnt. Vah čäṇč; merkitykset liittyvät hantissa konkreettisesti polveen
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ruumiinosana; DEWOS: 281–282), kun taas UEW:ssa (UEW: 471
s.v. śänčɜ) mainittujen samojedin sanojen (esim. kamassin sini ~
seni ’polvi’) kuuluminen samaan yhteyteen on äännevastaavuuksien
osalta hyvin epäselvää.
Lisäksi mansista tavataan sanue, jota Munkácsi–Kálmánissa
edustaa mns. P sasti ~ sästi ’kasvaa, kehittyä, muodostua’; Kanniston sanakirjassa hakusanana toimii Ala-Kondan mansin muoto
šäˋšt-. Fonologiselta rakenteeltaan tämä voisi hyvin olla johdos samasta vartalosta kuin em. ’polvea’ merkitsevä sana, vrt. mns. Tvd.
tōńć- ’seisoa’ ja toćt- ’asettaa’. Verbijohdin -t esiintyy mansissa
usein, kuten em. etelämansin toćt-vartalon tapauksessa, kausatiivisessa tai transitivoivassa funktiossa, mutta johdin esiintyy myös sanoissa, joissa kyseistä valenssimuutosta ei tapahdu, esim. mns. Tvd.
ńält- ’niellä’ (< kur. *ńälə-).
Koska rinnastus toisaalta ’polven’ ja toisaalta ’syntymisen’ tai
’kasvamisen’ merkitysten välillä tehdään etäällä toisistaan olevissa
uralilaisissa kielissä eri alkuperää olevia sanoja käyttäen, voidaan
todeta että rinnastus on vanha uralilaisissa kielissä. Näin ollen itämerensuomalaiset ja saamelaiskielet ovat voineet joko 1) periä suomen polvi-sanan vastineet aiemmista uralilaisista kielimuodoista,
joissa sanan kantamuodolla on jo ollut molemmat merkityskentät
tai 2) omaksua ’sukupolven’ merkityksen käännöslainana sellaisista
uralilaisista kielistä, jollaisissa mansin tapaan olisi aiemmin esiintyneet molemmat merkityskentät. Itse mansi lienee maantieteellisesti
turhan kaukainen ollakseen toiminut suoraan mallina läntisille haaroille.
Tässä yhteydessä on huomioitava myös mansin sanat, joiden
Aikio (2014: 14–17) näkee vastaavan äännerakenteeltaan säännöllisesti suomen sanoja sato ’viljantuotto’ ja murt. sataa ’tuottaa
viljaa (pellosta)’: 1) sanue, jota Munkácsi–Kálmánissa edustaa pohjoismansin vaihteleva sūnsi ~ sunsi ~ sūsi ’kasvaa, lisääntyä (määrästä, karhun poikimisesta)’ ja tämän sanan verbijohdokset, sekä
2) mns. P sūsam, hantissa esim. hnt. Vah či ̮či ̮m ’vuoden ikäinen
karhunpentu’. Säännöllisiä vastineita ovat lisäksi mm. ersän čačoms
ja niittymarin šočaš, joista molemmat kattavat merkitykset ’kasvaa,
tuottaa satoa, syntyä’. Tämän sanaperheen Koivulehto (1999: 226)
on selittänyt kantairanilaiseksi lainaksi kie. *ǵenh1-vartalon reduplikoituneesta kantairanin edustuksesta *dzadz-. Voidaan kuitenkin
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havaita, että obinugrilaisissa kielissä konsonantisto on sibilanttien
osalta sama kuin ym. polvea tarkoittavassa sanassa (mns. Pel. sāns
Tvd. šɛnš, hnt. Vah čäṇč), mikä voisi tarkoittaa, että sanaperheet
ovat samaa indoeurooppalaista lainakerrostumaa. Tämä ei tosin sovi
yhteen reduplikoituneen lähtömuodon kanssa ’polvi’-sanan nasaalin
takia.
Yksi vaihtoehto olisi, että molemmat sanaperheet olisivatkin
varhaisia lainoja ieur. tai esi-indoiranilaisesta muodosta *ǵenh1-.
Tämä ehdotus vaatisi, että kantaindoeuroopan äänneyhtymä *nh1
olisi varhaisissa uralilaisissa kielissä korvattu *nč-yhtymällä, jolle
ei tosin tunneta rinnakkaistapauksia. On esitetty, että varhaisissa
lainoissa kantaindoeurooppalaisia laryngaaleja usein vastaa kur. *š
(esim. Koivulehto 1988), joskin kyseiset lainaetymologiat ja niiden
mukana *š-äänteellä substituoiminen on asetettu kyseenalaiseksi
(ks. Campbell & Garrett 1993: 84; Hyllested 2014: 14–21). Jos
kuitenkin varauksin hyväksymme kur. *š-äänteen kantaindoeuroopan laryngaalien lainasubstituuttina, voisi periaatteessa edellä mainittu *č olla kyseisen sibilantin vahventunut muoto edeltävän nasaalin aiheuttamana. Laryngaali, joka tietyssä lainakerrostumassa olisi
substituoitu kur. *š-äänteellä, olisi siis säännöllisesti nasaalin jäljessä
substituoitu *nč-yhtymällä (kie. *NH → kur. *nč); substituutiosääntö jää kuitenkin muiden esimerkkien puutteessa spekulatiiviseksi.
Tällöin Aikion (2014) *čača- ’syntyä, kasvaa’ vastaisi kantaindoeuroopan nolla-asteista muotoa *ǵnh1- (vrt. kur. *ćata ~ *će ̮ta ’sata’,
jonka lainalähteen kantaindoeurooppalainen muoto rekonstruoidaan
́ tóm), ja nasaalin kato olisi tässä muodossa myöhäisempi kuin
*km
sen aiheuttama laryngaalin substituointi kur. *č-äänteellä. Aikio
(ibid.) noudattaa näkemystä, että sibilanttien ääntymäpaikat olisivat
kantamuodossa *čača- alun perin olleet samat. Eri ääntymäpaikat
havaitaan ims. muotojen (suomen sato jne.) lisäksi kuitenkin myös
komissa (ćužni ̮ ’syntyä, kasvaa’), joten periaatteessa tämä voisi olla
alkuperäinen tilanne, ja muiden kielten muodot assimilaation tulosta
kantamuodosta *ćača-.
Tämä sallisi myös yhdistää samantyyppiseen lainalähteeseen
kantauralin ’setää’ (t. muuta miespuolista sukulaista) tarkoittavan
vartalon, jonka esim. Aikio (2014: 15–16) rekonstruoi muodossa
*čečä rinnakkain edellä käsitellyn *čača-vartalon kanssa. Yllä argumentoidun mukaisesti kantauralin muoto voisi olla *ćečä, ja sibilantit
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olisivat laajasti eri haaroissa assimiloituneet dissimilaation sijasta.
Balttilais-slaavilaisissa kielissä ’vävyä’ tarkoittavat sanat, esim. venäjän зять (zjat’) ja latvian znots on yhdistetty *ǵenh1- ’syntyä’
-vartaloon, mikä tarjoaisi mahdollisen mallin *ćečä-vartalon lainaukselle, joskin kyseisessä baltoslaavin sanassa on saattanut tapahtua
etymologista sekaantumista toisen indoeurooppalaisen kantavartalon, *ǵenh3- ’tietää’ kanssa (ks. Kortlandt 2013: 13), mikä tekee indoeurooppalaisten ja uralilaisten muotojen yhdistämisestä toisiinsa
epävarmempaa.
Huomattakoon myös, että aiemmin mainitut kamassin sini ~
seni ’polvi’ ja vastaava koibaalin muoto (UEW: 471) voidaan myös
johtaa *ć-alkuisesta varhaisesta lainasta. Vokaalivastaavuudet mansin (mns. Tvd. šänš KndA šöänš Ssv. sāns, yksinkertaistettu transkriptio) ja hantin sanojen (hnt. Vah čäṇč Irt. čȧnč Obd. sȧs) kanssa
ovat epäselvät, mutta ottaen huomioon, että samat vokaalit löytyvät
sekä mansissa että hantissa ’syömistä’ tarkoittavan *sewə-kantamuodon vartalovarianttien joukosta (mns. Tvd. täjǟntem ’syön’, KndA
täöjänt- Ssv. tājant- ’syödä, palaa’; hnt. Vah läwət- Irt. tȧpət- Obd.
lȧpət- ’syöttää’), on mahdollista, että sekä obinugrin että kamassin
ja koibaalin ’polvea’ tarkoittavat sanat periytyisivät yhteisuralilaisesta kantamuodosta *ćenčə. Tässä tapauksessa varhainen *ć-čäänneyhdistelmä olisi pysynyt kamassissa assimiloitumattomana,
kun taas *ćečä ’setä’ -kantamuodon samojedikielten jatkajissa (esim.
́ e)
́ ääntymäpaikat ovat assimiloituneet; *ćečä-muodolla
tundranen. tid
ei ole kamassissa jatkajaa, joten kyseisten muotojen perusteella ei
voi sanoa, onko assimilaatio mahdollisesti tapahtunut vain osassa
samojedikieliä, vai onko *nč-äänneyhtymä käyttäytynyt eri tavoin
assimilaation suhteen kuin vokaalienvälinen *č.
Mainittakoon vielä suomen syntyä vastineineen. Itämerensuomen muotojen konsonantit voisivat viitata myös samaan alkuperään
kuin edelliset muodot, mutta komin sodni ̮ ’lisääntyä’ viittaa alkuperäiseen liudentumattomaan sibilanttiin ja sanansisäiseen *-nt-yhtymään. Ellei komin sana ole lainaa kyseisistä ims. sanoista, Koivulehdon (1999: 222) ratkaisu johtaa tämä sanaperhe varhaiskantairanin
muodosta *dzen(h1)- on luotettava. Epäselvää on, voisiko sännätä (:
säntää) kuulua joihinkin näistä lainakerroksista; selkeitä vastineita suomen ulkopuolelta ei tunneta (SSA s.v. sännätä), ja merkitys
on kaukana ’syntymisestä’. Merkitys olisi kuitenkin voinut kehittyä
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samaan tapaan kuin englannin sanan quick ’nopea’ merkitys on kehittynyt ’eloisan’ ja alun perin ’elävän’ merkityksistä: ’syntyä’ >
’muuttua eloisaksi’ > ’lähteä nopeasti liikkeelle; sännätä’.
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Niklas Metsäranta

Komin tom ’nuori’
Juhlakalua ei ehkä monikaan kutsuisi enää nuoreksi tutkijaksi,
mutta koska juhlakirjaa puuhataan poikkeuksellisesti jo 50-vuotispäivää varten, olkoon nuoruus aasinsiltana käsittelemääni sanaan.
Komin sanan том (tom ~ SysY to̭m, Jźv. túm) ’nuori’ alkuperää on
pidetty epäselvänä (KESKJ: 282). Samaisessa sana-artikkelissa todetaan kuitenkin, että komin sana muistuttaa sekä äänteellisesti että
semanttisesti marin sanaa том ’(pähkinän) sydän; (kasvin) siemen;
(hedelmän) luu, kivi’, johon sitä de facto verrataan. Esipermiläiseksi asuksi annetaan *tᴕmɜ ’(pähkinän) sydän, siemen’ ja semanttisen
kehityksen oletetaan kulkeneen merkityksestä ’järeä, ytimekäs’ merkitykseen ’nuori’.
Marin luoteis- ja länsimurteen muodot Luot., L1 toŋ, L2 toŋg
’sydän (ydin)’ (TschWb: 803) viittaavat siihen, että sana palautuu
alkuperäiseen *-ŋ-:ään (kur. *-ŋ- useimmiten säilyy marissa, mutta
täsmälleen samankaltainen kehitys on tapahtunut sanassa kur.
*poŋə̑1 ’povi’ > kma. *poŋəš > I Ni pomə̑š, Luot. poŋə̑š, L poŋgə̑š
’povi’). Marin sanaan on rinnastettu sm. tuma, (murt.) tuuma, tuumi
ja vi. tuum (g. tuume, tuuma) ’ydin; sydän’ sekä mordvalaiskielistä
ers. tov, Atrat’ toŋ ja mkš. tov ’(esim. pähkinän) sydän’ (UEW: 800).
Rinnastus ei ole äännesuhteiltaan säännöllinen. Mari ja mordva voidaan johtaa UEW:n esittämän *tuŋa-asun sijaan säännöllisesti yhteisestä *toŋə̑-asusta. Itämerensuomalaiset sanat, mikäli ylipäätään
kuuluvat samaan yhteyteen, edustavat lähinnä jonkinlaista hämärtynyttä johdosta. Komin -m- palautuu kuitenkin sekin toisinaan kur.
*-ŋ-:ään, vrt. kur. *oŋə̑ ’(eläimen) suu’ > ko. vom, Permj. e ̮m, Jźv.
ш́m, udm. i ̮m ’suu’ (Živlov 2014: 140), joten keskikonsonantiston
osalta rinnastus on edelleen harkittavissa.
1.	Olen artikkelissa käyttänyt toisen tavun *I:n asemesta *ə:ta, jonka rekonstruoimisen puolesta jubilaari muutaman vuoden takaisessa artikkelissaan
vakuuttavasti argumentoi (Kallio 2012: 163−175).
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Rinnastetut sanat sopivat vokalismiltaan huonosti yhteen, mihin vihjasi osaltaan jo KESKJ:ssa tarjottu epätäsmällinen ”mihin
tahansa takavokaaliin” palautuva rekonstruktioasu. Komin sana on
nykyvokalismiltaan toki takavokaalinen, mutta uralilaisessa perintösanastossa vokaalikombinaatio ko. o, SysY o̭, Jźv. ú palautuu tavallisesti *e-ə:hin (palataalikonsonantin ja *-rj-yhtymän edellä myös
*a-a:han (Živlov 2014: 124)). Komin asun johdatteleminen mordvan ja marin vaatimasta *toŋə̑-asusta ei ole äänteellisesti perusteltua.
Coup de grâce rinnastukselle on joka tapauksessa viimeistään
semantiikassa. Rinnastuksen semantiikkaa ei voi perustella rinnastuksella itsellään. Ei riitä toteamus, että komissa merkitys on muuttunut ytimekkäästä nuoreksi, sillä käytäntö on täysin itseriittoinen
ja lopputuloksena on ilmiselvä kehäpäätelmä. KESKJ:ssa esitetty
rinnastus voidaan siis sekä äänteellisin että semanttisin perustein
hylätä.
Ko. tom, SysY to̭m, Jźv. túm ’nuori’ voitaneen liittää uralilaiseen *tejmə- ’pehmeä; pehmetä’ -sanueeseen, joka on rekonstruoitu
saamen ja obinugrilaisten kielten perusteella:
kur. *tejmə- ’pehmeä; pehmetä’
> ksa. *time ̮- > saE dïjmedh, Lu dibmat, P dipmat ’pehmetä;
kypsyä, mureta (liha)’, saLu dibma, P dipma, In timmâ ’pehmeä; kypsä (lihasta)’
> kmns. *tim- ’kypsyä, pehmetä’ > mns. KndK, KndY təm’kypsyä (liha); pehmetä (nahka, saappaanvarsi jne.)’

⇒ (kou. *tim-t(ə)-l- >) kmns. *tintəl > KndA KndK təntl-, Pel.
LzvA VagP VagE LzvY Ssv. tintl- ’pehmittää’
(Aikio 2015a: 15−16)
Selvää on, että komin vokalismi (komi o, SysY o̭, Jźv. ú) voidaan niin
ikään johtaa kantauralin tasolla *e-ə:stä, vrt. seuraavat esimerkit:
• *ejə ’yö’ > udm. uj, ko. voj, SysY o̭j, Permj. oj, Jźv. ш́j (KESKJ:
60; UEW: 72)
• *jerə- ’kirota, kiroilla’ > udm. juriśki ̮- Bes. jѳr-, ko. jor-, SysY
jo̭r-, Jźv. júr- (KESKJ: 101; UEW: 97)
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• *kejə- ’soidin; olla soitimella’ > ko. koj-, Jźv. kút ́ ’soidin(paikka)’ (UEW: 143)
• *kerə ’kuori, kaarna’ > udm. kur, Loun. kшr, Bes. kѳr, ko. kor,
SysY ko̭r (KESKJ: 133; UEW: 148−149)
• *keskə ’keski’ > udm. kus(k) ’lonkka, lanne, kehon keskikohta’,
Loun. kшs, Bes. kѳs, ko. kos, SysY ko̭s, Jźv. kúsk ’ristiselkä’
(KESKJ: 134; UEW: 648)
• *lewlə ’henki’ > udm. lul, Loun. lшl, ko. lol, SysY lo̭l, Jźv. lúl
(UEW: 247−248)
• *mekšə ’mehiläinen’ > udm. muš, koPermj. moš, Jźv. -múš
(UEW: 271)
• *pelə- ’pelätä’ > udm. puli ̮-, ko. pol-, SysY po̭l- Jźv. púl(KESKJ: 223; UEW: 370)
• *sewə- ’syödä’ > udm. śii ̮- ’syödä’, ko. śoj-, Jźv. śúj- (UEW:
440)
Äänteellisesti rinnastuksen kannalta ainoa pienoinen kysymysmerkki on konsonantinetisen *j:n kohtalossa, johon vokalismikin tosin
oleellisesti liittyy. Pohjaan näkemykseni konsonantinetisen *j:n kehityksestä seuraaviin esimerkkeihin:
• *kajšo ’sairaus’ > udm. ki ̮ž ’sairaus, paha henki’, ko. ki ̮ž ’kuolleena syntynyt lapsi’ (Aikio 2015b: 57)
• *kojra ’koiras’ > ko. ki ̮r (UEW: 168−169)
• *ńijnə ’niini’ > udm. ńiń, ko. ńin (UEW: 707)
• *näjδə ’tyttö, neiti’ > udm. ni ̮l, ko. ni ̮l, Jźv. nѳl (UEW:
302−303)
• *pejrə/*pejrä ’piiri, raja’ > udm. ana-bur ’(pellon)piennar’,
ko. bor ’raja, piennar peltokaistaleiden välissä’ (KESKJ: 40;
SSA: 357)
• *äjmä ’neula’ > ko. jem, Jźv. ím ’neula; piikki’ (UEW: 22−23)
Yleisesti ottaen voidaan todeta, että *j siis konsonantinetisessä asemassa katoaa. Sanoissa *kajšo ja *kojra tapahtuu kato, mutta permiläisten kielten vokaalivastineet eroavat kur. *a:n ja *o:n tavallisesta edustuksesta. Onkin ajateltu muutoksen kur. *-aj- ja *-oj- >
prm. i ̮ olevan ehdollinen äänteenmuutos (Aikio 2014: 4).
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Sanan *äjmä edustus komissa ei vastaa *ä-ä:n normaalia edustusta, mutta on vaikea arvioida, onko *j vaikuttanut sanan vokalismiin.
Sanojen *ńijnə, *näjδə, *pejrə/*pejrä edustus on jossain määrin monitulkintainen, mutta näkisin, että kyseisissä esimerkeissä *j
ei ole vaikuttanut edeltävän vokaalin laatuun. Sanaan *ńijnə *-ijvoidaan rekonstruoida itämerensuomen pitkän ii:n perusteella, sm.
niini. Permiläisten kielten vokaalivastineet eivät millään tapaa eroa
muissa *i-ə-sanoissa havaitusta kehityksessä, vrt. *nimə ’nimi’ >
́
ko. pil, joten vokaaudm. ńim, ko. ńim, *pilwə ’pilvi’ > udm. pilem,
lin laatuun ei *j:llä tässä tapauksessa ilmeisesti ole ollut vaikutusta.
Sanan *näjδə edustus voidaan permiläisissä kielissä nähdäkseni
selittää olettamalla spirantin lateralisaation tapahtuneen ennen *j:n
katoa eli *-jδ- > *-jl- > *-l- (*näjδə > *näjlə > *nälə). Päinvastainen järjestys ei tule kyseeseen, sillä vokaalienvälinen *-δ- permiläisissä kielissä tavallisesti katoaa. Konsonanttimuutokset ovat
tapahtuneet jo esipermissä tai ainakin oleellisesti ennen kantapermiin johtaneita vokaalimuutoksia, sillä ehdollinen muutos kur. *ä-ə
> prm. i ̮ konsonanttien *l, *r ja *m edellä (Aikio 2012: 240) näyttää
koskeneen myös sekundääriä *l:ää, *näjδə voidaan toisin sanoen selittää saman vokaalikehityksen puitteissa, joka on koskenut uralilaisia sanoja *kälə ’kieli’ > udm./ko. ki ̮l, *mälə ’mieli’ > udm./ko. mi ̮l
ja *ńälə- ’niellä’ > udm. ńi ̮li ̮-, ko. ńi ̮lal-. Ei tosin ole täysin poissuljettua, etteikö kur. *-äj-yhtymä olisi voinut *-aj- ja *-oj-yhtymien
tapaan kehittyä permissä ehdollisesti i ̮:ksi.
Ko. bor ’raja’ on SSA:ssä epäillen rinnastettu sm. piiri-sanaan
(~ saP birra ’ympäri(llä)’, ers. piŕe, mkš. peŕä ’aitaus, tarha’).
KESKJ:ssa komin sanan vastineeksi on annettu udmurtissa yhdyssanan anabur ’(pellon)piennar’ jälkiosana esiintyvä -bur (s. 40).
Permiläisten kielten vokalismi viittaa lähinnä *e:hen, joskaan sana
ei harmillisesti esiinny alkuperäisen vartaloisuuden päättelemisen
kannalta oleellisissa murteissa. Kantasuomen *ii:n ja kantasaamen
*i:n uralilainen tausta on epäselvä, mutta niiden on muutamassa tapauksessa arveltu palautuvan *-ej-yhtymään (Aikio 2015a: 16). Mikäli konsonantinetisen *j:n oletetaan permissä kadonneen, voidaan
ko. bor, udm. -bur rinnastaa sm. piiri-sanaan juuri lähtemällä alkuperäisestä *pejrə- t. *pejrä-asusta (ksa. *pire ̮ viittaa alkuperäiseen
*ə-vartaloon, ersä lähinnä *pejrä-asuun, joskaan mordvan muodot
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eivät vastaa toisiaan säännöllisesti, itämerensuomi ja permiläiset
kielet voidaan johtaa kummasta tahansa). Vokaalisuhteen sm. ii,
saP i, ko. o, udm. u taustalle voidaan rekonstruoida alkuperäinen
*-ej-yhtymä, itämerensuomi ja saame johdattavat *j:n jäljille, permiläisten kielten perusteella puolestaan voidaan päätellä yhtymän
alkuperäisen vokaalin väljyysaste.
Komin tom ’nuori’ voidaan äänteellisesti johtaa kantauralin
asusta *tejmə. Kantauralin *pejrə/*pejrä-sana muodostaa enemmän
tai vähemmän täsmällisen äänteellisen rinnakkaistapauksen eikä sanan vokalismi muuten eroa kur. *e:n odotuksenmukaisesta kehityksestä.
Semanttisten rinnakkaistapausten löytäminen ei tuota ongelmia. Semanttinen kehitys pehmeästä nuoreen tunnetaan monista
kielistä:
• kur. *ńi ̮ri ’heikko, pehmeä’ > sm. nuori (Aikio 2015b: 58)
• ven. molodój, pl. młody, bulg. mlad < ksl. *mȏldъ ’nuori’ < kie.
*mld-u- > mia. mr̥dú- ’pehmeä, murea’, lat. mollis ’pehmeä’
(Derksen 2008: 323)
• lat. tener, -a, -um ’pehmeä, hauras’ < kie. *teru-no- / *ter‑en
’murea’ > kia. táruṇa- ’nuori, murea, tuore’, av. tauruna’nuori’, mask. ’poika’, oss. tæryn, tyryn/tærna ’poika’ (de Vaan
2008: 613)
• lat. tener ’pehmeä, hauras’ > rom. tănăr ’nuori’
Sekä äänteelliset että semanttiset perusteet yhdistää ko. tom, SysY
to̭m, Jźv. túm ’nuori’ uralilaiseen *tejmə- ’pehmeä; pehmetä’ -sanueeseen täyttyvät.
Nuoruuden sekä toisaalta pehmeyden ja mukautuvaisuuden välinen merkitysyhteys näkyy sananparressa nuorna vitsa väännettävä. Pohjimmiltaan se tietysti kehottaa aloittamaan kasvatuksen
mahdollisimman varhain, mutta sekä kuvaannollinen että kirjaimellinen luenta ovat totta. Vitsat on väännettävä nuorina, sillä vanhetessaan puu jäykistyy eikä enää taivu. Päivänsankari on osoittanut,
että mikä pätee vitsoihin ei päde lahjakkaisiin tutkijoihin, olemalla
aina tarpeen vaatiessa valmis harkitsemaan näkemyksiään ja heittäytymällä innolla aina uudestaan ja uudestaan tuoreiden tutkimusaiheiden pariin.
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Asko Parpola

Jumal’ avita!
1. Idean synty
Helmikuussa 2018 Kulosaaressa urheilukentällä pelaavien koululaisten kajauttama Jumal’ auta! herätti etymologisia ajatuksia ohikulkevassa indologissa. Jumala-sanahan on jo pätevästi selitetty
arjalaiseksi lainaksi. Mutta voisiko voimasanan loppuosakin olla arjalaista alkuperää? Vanha rinnakkaismuoto Jumal’ avita! muistuttaa sanskritin verbiä avi- ’auttaa’. Kotiin päästyä piti tarkistaa minkälaista etymologiaa suomen auttaa ~ avittaa -verbille on esitetty.
Tämän pohjalta sitten syntyikin käsillä oleva artikkeli, joka
minulla on ilo omistaa ystävälleni ja entiselle oppilaalleni Petri Kalliolle hänen 50-vuotispäivänsä merkeissä. Kiitän artikkelin kahta
nimetöntä arvioijaa parista arvokkaasta kommentista, jotka olen
huomioinut, Juha Janhusta, joka muistutti minua Novgorodin tuohitekstistä, sekä Santeri Junttilaa, joka on ystävällisesti saattanut
sukukielten sanojen kirjoitusasut ajan tasalle.
Koska jumala-sanan arjalaista etymologiaa pidetään erheellisenä tuoreimmissa suomen ja indoarjan etymologisissa sanakirjoissa, on syytä aluksi tarkastella sitäkin lähemmin.

2. Jumala
Suomen jumala-sanalle on aikojen saatossa löydetty sukukielistä
seuraavat vastineet (tarkemmin SKES 122b; yksinkertaistaen SSA
247a; UEW 638):
sm. jumala; jumalan voima ’ukkonen’
ink. jummāla
karj. jumala, An. jumal, jumalu
́
́
ly. dumaл,
dumalu
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́
vps. jumaл, ǵumaл, jumā; dumaлahńe
’jumalinen’
vtj. jumaлa; jumalillin ’jumalinen’
vi. jumal,
li. jumàl
uk. jummal ́(Iva 2002)
’Jumalaa’ tarkoittavina lainoina itämerensuomesta:
rts. Sm. joma, jomala
saE (Vefsen) jupmaλε
saL jubmel
saP ipmil
saIn immeel
saA jummel
saT jimmel
Vanhin kirjallinen tieto itämerensuomen sanasta on Heimskringlassa: siihen sisältyvä Óláfs saga helga kuvaa vuoteen 1026 ajoitettua
norjalaisten retkeä bjarmien maille, jossa Karli ja Thórir ryöstävät
Jómali-nimisen jumalan pyhäkön katkaisten pään tämän patsaalta
(Koskela Vasaru 2016: 186–214). Jokseenkin samoihin aikoihin (n.
1240–1260) on dateerattu Novgorodista löydetty koivuntuohelle
kirjoitettu kolmirivinen teksti, joka alkaa sanoilla ”Jumalan nuoli”
(Schaeken 2012: 124 no. 292): jumolanuliinimiži / nulisě[x]anoliomobu / [xu]molasud’nipoxov[i].

•

•
•
•

Mordvalaiskielissä:
jumi (?) jumalan nimessä Jumishipas, jonka Ph. J. von Strahlenberg mainitsee (1730); ši-pas tarkoittaa ’aurinkojumalaa’
(Harva 1942: 106–111);
’salamaa’ tarkoittava yhdyssana *jom + tol ’tuli’ (Harva
1942: 101, 117):
ers. ёндол
mkš. jondǝl
Marissa юмо ’jumala, taivas, ylijumala’

Heikki Paasonen (1907) rekonstruoi sanan suomalais-volgalaiseksi
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(ja mahdollisesti jopa alkuaan suomalais-ugrilaiseksi) kantamuodoksi *juma- ’taivas’, josta on johdettu itämerensuomen *juma-la
’taivaallinen, jumala’. Paasosen mukaan kyse on arjalaisesta lainasta: sanskritissa dyumān (vartalo dyumant-, vokatiivi dyumas)
tarkoittaa ’valoisaa, kirkasta’, ja sana esiintyy myös taivaan jumalan Indran attribuuttina. Perustellen vartalonloppuisen n:n katoa
Paasonen totesi, ettei suomalais-ugrilaisessa kantakielessä ollut -an
-loppuisia nomineja, ja että -n puuttuu myös sanskritin sanan vokatiivista; intialaiset grammaatikot mainitsevat myös synonyymin
dyuma- ’valoisa, kirkas’.
Y. H. Toivonen esitti Paasosen etymologian kysymysmerkillä
varustettuna Suomen kielen etymologisen sanakirjan ensimmäisessä
osassa (SKES s. 122b) vuonna 1955. Björn Collinder ei ottanut
sanaa Finno-Ugric Vocabularynsa lainasanalistaan. Teoksessaan
Uralier und Indogermanen (1973: 90–91) Aulis J. Joki käsittelee
Paasosen etymologiaa oppihistoriallisessa katsauksessaan, mutta
hylkää sen sillä perusteella, että mia. dyumant- ”kuuluu sanoihin
dyumna- ’taivaan valkeus’ (= avestan divamna- < *diyumna-) ja
dyáuḥ ’taivas, päivä’ [näin Mayrhofer 1963: 69, jota Joki siteeraa],
mistä tuskin suom.-ugr. *juma-”. Suomen sanojen alkuperä -teos
(1992: 247) toteaa tältä pohjalta: ”Arveltu vanhaksi arjalaiseksi lainaksi, mutta erheellisesti.”
Joen arvioon viitaten Mayrhoferkin toteaa 1976 (KEWA III
737): ”Die Herkunft finn.-ugr. Wörter wie finn. jumala ’Gott’ aus
arischer Quelle (: ved. dyu-mant- ’himmlisch, licht’) bleibt trotz
Wagner, MSS 16 (1964) 98 ungesichert, s. Joki 91.” Tässä mainitun Wagnerin mielestä etymologia on ”recht ansprechend”; hän vain
viittaa Toivoseen (SKES 122). Etymologisen sanakirjansa uudessa
laitoksessa Mayrhofer (1992: 752) toistaa: ”gegen finn.-ugr. Entlehnungen Joki 91, KEWA III 737”.
Paasosen lähtökohtana on mia. dyu-mant-/dyu-mat- ’valoisa,
loistava, kirkas’, jossa y on puolivokaali = suomen j, ja sananalkuisen *dj-yhtymän yksinkertaistuminen j-:ksi suomalais-ugrilaisessa kantakielessä odotuksenmukaista. Se, että sana kuuluu ’taivasta’ ja ’päivää’ tarkoittaneeseen kantaindoeurooppalaiseen juureen
*div-/*dyu- ei kumoa Paasosen etymologiaa, vaan päinvastoin tukee
sitä, sillä mordvan ja marin sanojen merkitykset viittaavat siihen,
että kyseessä on nimenomaan taivaan jumala, joka kreikkalaisilla
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(Zeus) ja roomalaisilla (Juppiter < Dies-piter) oli ylijumala ja jonka
nimi näillä kansoilla johtuu nimenomaan tästä juuresta *div-/*dyu,
kuten muinaisintialaisen Indran (tosin vasta myöhäisillä leksikografeilla) toisintonimenä esiintyvä dyu-pati-, ’taivaan herra’. Tältä pohjalta Jorma Koivulehto (1999: 228 n. 25) onkin palauttanut Paasosen etymologian ”mitä ilmeisimpänä”, todeten että Aulis J. Joen ja
SSA:n ”tuomio ... perustuu ... väärinkäsitykseen: avestan (vaikeasti
tulkittavien) kirjoitusasujen perusteella J. on luullut, että kaksitavuinen ääntämys **diyu- tms olisi ollut alkuperäinen ... Tähän ei ole
... mitään perustetta.”
Totean tässä, että adjektiivi dyumá(n)t- esiintyy vanhimmassa
indoarjalaisessa tekstissä, noin 1400–1200 eKr. sepitetyssä Ṛgvedassa, yhteensä 57 kertaa ja siitä johdettu superlatiivi dyumáttama- 7 kertaa (Lubotsky 1997: 727). Se karakterisoi myös muita
jumalia kuin Indraa, etenkin tulen jumala Agnia (jolle osoitetaan
vokatiivi dyumaḥ säkeessä 6.10.2a) ja Indran pyhää Soma-juomaa
(mm. 9.65.4b), Indran salamoivaa sotanuijaa (65.31.4b vájram ...
dyumántam; vájra- → suomen vasara), mutta myös mm. vaunuja,
rikkautta, mainetta. Taivaan, ukkosilman ja sodan jumala Indran
attribuuttina nämä sanat ovat mm. seuraavissa säkeissä:
Ṛ V 1.62.12c dyumā́ṁ asi krátumāṁ indra dhīŕ aḥ
”Oi Indra, sinä olet loistava, väkevä, viisas”
Ṛ V 1.53.3a śácīva indra purukṛd dyumattama
”Oi mahtava Indra, monitöinen, loistavin!”

3. avita!
SSA:n (91a) mukaan itämerensuomen ’auttamista’ tarkoittavat verbit:
sm. auttaa (< *aβutta-), avittaa (kumpikin jo Agricolalla)
ink. avuttaa, avittaa
karj. avuttoa, avittoa
ly, vps. abutada
vtj. avittaa
vi. aidata, avitada, abi(s)tada
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li. ä’ptǝ́
uk. autaq, avitaq (Iva 2002)
ovat johdoksia ’apua’ tarkoittavasta nominista (SSA 80b):
sm, ink, karj. apu
ly, vps. abu
vtj. api
vi. abi
li. a’b
uk. abi (Iva 2002)
SKES (22b), joka tässä myös on huomioitu, ei erottele nomineja ja
verbejä.
Lainaa itämerensuomesta:
saP áhpu ’hyöty, (harvemmin) apu’, ábuhit, ávuhit ’olla hyödyksi, hyödyttää, auttaa’
saT āppa ’apu’, ābade- ’auttaa’
SSA:n (80b) mukaan ”[s]analle on esitetty germ[aanisia] lainaoriginaaleja, viimeksi k[anta]germ[aanin] *awi- (< ieur. *au- ’pitää
jstak’, *auos ’apu’), jonka jatkajia ovat mm. goot[in] awi- ’kiitos’,
m[uinais]n[orjan] auja (yks. akk.) ’onni, (jumalallinen) apu, turva’.”
Jorma Koivulehto (1999: 228) on uutena etymologiana johtanut itämerensuomen *apu/*api -sanan indoiranin sanasta *avas(mia. ávas- ’apu, tuki’, av. auuah- ’apu’), joka on ”es/os-johdos verbistä ieur. *h2aw(H)-e/o- > mint. áv-a-ti ’auttaa, edistää, suojelee’;
avitár- ’auttaja’ ([Mayrhofer 1992] EWAia I 134).” Koivulehto
toteaa:
”... Germ[aanisen] puolen evidenssi on ... heikko ja semanttisesti epävarma: kantaskandinaavisen riimukirjoitusmuodon auja
merkitys *’(jumalallinen) apu, suoja’ päätellään oikeastaan vain
viittaamalla juuri tähän arjalaiseen sanaan, ja gootin tähän liitetty
verbi awi-liudon ’kiittää’ (liudon ’laulaa’) on semanttisesti kaukana siitä. On siis luontevampaa johtaa sana arjalaiselta taholta.
— ims. -p- (eli tässä sanan siirtyminen astevaihteluun) originaalin
-v- vastineena on enemmänkin sääntö kuin poikkeus; alkuperäinen -v- näkyy sitäpaitsi rinnakkaismuodossa sm. avu ’hyve’ jne.
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Nykyinen u-loppu on ilmeisesti sekundaari: alkuperäinen taivutus
lienee ollut *ave : *aven; vrt. savu : savun ’Rauch’ < alun perin
*save : *saven. ...”

Indoarjan verbi avi- (preesens ávati ; Mayrhofer 1992: I, 134; Werba 1997: 274) tarkoittaa ensisijaisesti ’auttamista’. av- on sanskrit-grammaatikkojen terminologiassa (Pāṇinin kieliopissa 1.1.46;
7.2.35) set ̣-juuri (set ̣ < sa- + iṬ ’-i-lisäyksen omaava’), eli ennen
juurta seuraavaa konsonantilla alkavaa suﬃksia lisätään (juuren
päättäneestä laryngaalista kehittynyt) välivokaali -i- (Roodbergen
2008: 90; Werba 1997: 143–145). Verbi avi- esiintyy Ṛ gvedassa
303 kertaa (Lubotsky 1997: 144–147), ja huomattava osa esiintymistä – 120 – on imperatiiveja. Preesensin imperatiivin aktiivin
yksikön toinen persoona (áva) esiintyy 37 kertaa, yksikön kolmas
(ávatu) 15 kertaa, (kaksosjumalille, Aśvineille osoitettu) duaalin toinen (ávatam) 23 kertaa, monikon toinen (ávata) 10 kertaa ja monikon kolmas (ávantu) 32 kertaa. Avunpyynnön kohteina ovat lähinnä
eri jumalat, ennen kaikkea pääjumala Indra:
Ṛ V 1.7.4a índra vā́jeṣu no ’va ”Oi Indra, auta meitä voittokamppailuissa!”
Ṛ V 5.33.7a evā́ na indrotíbhir ava ”Niin meitä, oi Indra,
avunannoillasi auta!”
Ṛ V 8.80.4a índra prá ṇo rátham ava ”Oi Indra, auta meidän
sotavaunuamme eteenpäin!”
Ṛ V 10.102.1b índro ’vatu dhṛsṇ u
̣ yā́ ”Indra auttakoon mahdillaan (sotavaunuasi)”
Imperatiivin ohella avunpyynnöissä jumalille käytetään myös mm.
optatiivia:
Ṛ V 8.21.12d áver indra pra ṇo dhiyaḥ ”Kunpa auttaisit, oi
Indra, meidän aikomuksiamme eteenpäin”
Suomen voimasanassa Jumal’ auta! / Jumal’ avita! verbi on tietenkin preesensin imperatiivin aktiivin yksikön toisessa persoonassa.
Kun tätä voimasanaa on varmaan jatkuvasti käytetty lähes neljätuhatta vuotta, vanhempi muoto avita saattaisi alkuaan palautua
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suoraan varhaiseen indoarjalaiseen rukoukseen *dyuma *avitā́ ’Oi
taivaallinen, (ole) auttaja!’ Wackernagelin (1896: I, 324) mukaan
tämän lauseen alkuperäinen sandhi on nimenomaan dyuma avitā́,
kun se myöhemmässä indoarjassa on dyumo ’vitā́. Vokatiivi dyumas tavataan Ṛ gvedasta (6.10.2), samoin monta monituista kertaa
rukouskaava ”Oi X, (± ole) auttaja (avitā́)!” Sanskritin avitā́ on
verbijuuresta avi- johdetun tekijänominin av-i-tár- ’auttaja’ yksikön
nominatiivi, joka esiintyy Ṛ gvedassa 39 kertaa (Lubotsky 1997:
154–5). Esiintymistä neljä päättyy säkeen lopussa sanoihin (no /
asmā́kam) avitā́ bhava ”ole (meidän) auttaja(mme)!” Useimmissa
muissa esiintymissä kopulatiiviverbi on implisiittisesti täydennettävä, vaikka muitakin ilmaisuja esiintyy (mm. preesensin indikatiivin
yksikön toinen persoona ási verbistä as- : ásti ’olla’, ja injunktiivin
aktiivin yksikön toinen bhūḥ ja aoristin imperatiivin aktiivin yksikön
toinen bodhí, molemmat verbistä bhū- : bhávati ’olla, tulla joksikin’):
Ṛ V 1.81.8e áthā no ’vitā́ bhava ”Nyt sitten (oi Indra) ole meidän auttajamme!”
́ ur avitā́ vṛdhé bhūḥ ”(Oi Indra,) ole
Ṛ V 6.33.4b sákhā viśvāy
(meille) elinikäinen ystävä, auttaja kasvuun”
Ṛ V 7.19.10d sákhā ca śūŕ o ’vitā ca nṛnạ̄ ́m ”(Oi Indra, ole)
sankarillinen ystävä ja miesten auttaja!”
Ṛ V 7.32.11c asmā́kam bodhy avitā́ ráthānām ”(Oi Indra,) ole
meidän sotavaunujemme auttaja!”
Ṛ V 8.13.26a índra tvám avitéd asi ”Oi Indra, sinä olet (ylistäjäsi) auttaja”

4. Indra ja Ilmar
Edellä kohdassa 2 oli jo puhetta siitä, että Ṛ gvedan uskonnon pääjumala Indra on todennäköisesti ensisijaisesti se dyuma(n)t-, ’taivaallinen’ jumala, josta suomalais-ugrilaisen *Juman kohdalla on
kyse, samoin siitä, että Indra ilmeisesti on kreikkalaisten Zeuksen ja
roomalaisten Juppiterin vastine taivaan jumalana. Veda-pantheoniin
kyllä kuuluu myös Dyau-s, ’taivas, päivä’, Zeuksen etymologinen
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vastine. Dyaus jumalana esiintyy pääasiassa dvandva-yhdyssanassa
dyāvā-pṛthivī ’taivas ja maa’: näistä kaikkien olevaisten isästä ja äidistä käytetään kerran Ṛ gvedassa (6,51,5) (vokatiivissa) ilmauksia
dyauṣ pitar ’isä taivas’ ja pṛthivi mātar ’äiti maa’.
Näissä yhteyksissä on kyse kantaindoeurooppalaisen uskonnon
arkaaisista jäänteistä, mutta Dyaukselle yksinään ei ole Ṛ gvedassa
omistettu yhtäkään hymniä. (Macdonell 1897: 21–22.) Sen sijaan
yksinomaan Indralle on omistettu noin 250 hymniä (lisäksi viitisenkymmentä hymniä, jotka Indra jakaa muiden jumalten kanssa), neljännes kaikista hymneistä, enemmän kuin yhdellekään toiselle jumalalle. Indra on ennen kaikkea ukkosen jumala, joka salama-aseellaan
kukistaa vastustajansa, Vṛtra-demonin, ja on näin myös voittoisan
soturin esikuva ja täten myös sodan jumala. (Indrasta laajemmin
Macdonell 1897: 54–66.) Myös kreikkalaisten Zeus ja roomalaisten
Juppiter ovat ukkosen jumalia, joilla on salama aseena. Jossain vaiheessa Indra on tullut Dyauksen tilalle taivaan ja ukkosen jumalana.
Kirjassani The Roots of Hinduism (Parpola 2015: 51–159)
hahmottelen indoarjalaisten esihistoriaa ja sen yhteyttä uskonnolliseen ja myös kielelliseen kahtiajakoon. Kantaindoarja näyttää
lopullisesti erkaantuneen kantairanista noin 2300 eKr., jolloin se
myös jakautui kahteen haaraan. Pohjoiseen kantauralin puhujien
keskuuteen Kaman ja Belayan laaksoihin levinnyt Abaševo-kulttuuri synnytti Uralilta Altaille ja Uralilta Ylä-Volgalle levinneen Sejma-Turbino-verkoston, joka valmisti ja markkinoi korkealuokkaisia
pronssiaseita 2200–1800 eKr.
Etelä-Uralin aroilla samaan aikaan (2200–1800 eKr.) vaikuttanut Sintašta-kulttuuri valmisti niin ikään pronssiaseita, mutta kehitti myös hevosten vetämät kevyet vaunut, joista tuli eliitin
tärkeä statussymboli. Sodankäynnissä vaunuissa oli kaksi miestä:
taisteluun keskittyvä vaunusoturi, ja vaunuja ohjastava vaununajaja, joka osallistui myös taisteluun maagisin loitsuin. Näistä kahdesta
tuli kuninkaan ja hänen hovipappinsa muodostaman kaksoiskuninkuuden esikuva, jolla oli myös mytologinen vastine. Yksinvaltiasta
symboloineen Taivaan jumalan, Dyauksen, syrjäyttivät nyt Taivaan
kaksospojat (Dívo napātā), Aśvinit eli Nāsatyat. Vaunujen myötä
kaksoiskuninkuus ja sen mytologia levisivät myös doorilaisille (Διὸς
κοῦροι Kastor & Poludeukes ja Spartan kaksoiskuninkuus) ja balttilaisille (liett. Dievo sūneliai).
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Vaunut ja Aśvinien kultti levisivät Sintašta-kulttuurista ensin
siitä polveutuvan Petrovka-kulttuurin myötä eteläiseen Keski-Aasiaan, missä indoarjan puhujat ottivat hallintaansa paikallisia keitaita hallinneen BMAC-kulttuurin noin 2000 eKr., ja jatkoivat sieltä
edelleen toisaalta Iraniin ja Afganistaniin, toisaalta noin 1900 eKr.
Indus-laaksoon. BMAC-kulttuurissa jumalkaksoset Aśvinit olivat
menettäneet kaksoiskuninkuuden assyrialaisten uskonnon vaikutuksesta syntyneille uusille jumaluuksille, Mitralle ja Varuṇalle, jotka
tarkoittivat kuninkuuteen liittyviä ’liittolaisuuden’ ja ’toden puhumisen’ käsitteitä. Aśvinit säilyttivät kuitenkin yhteytensä hevosvaunuihin sekä vanhan arjalaisen kulttijuoman, hunajasiman (madhu).
Mitran ja Varuṇan kulttijuomaksi kehittyi ohrasta pantu olut (surā).
Näiden jumalten kultti näyttää olleen pääosassa Sintaštan haaraa
edustaneessa varhaisessa indoarjan puhujien aallossa, joiden uskontoon Etelä-Aasiassa sekoittui aiemman paikallisen Indus-kulttuurin
(2600–1900 eKr.) uskonto. Tuloksena oli kuninkaallisia riittejä ja
”mustaa ja valkoista magiaa” korostanut ”atharvavedalainen” uskonto.
Abaševo-kulttuurista Sejma-Turbinon kautta Euraasian itäisillä aroilla syntynyt Fëdorovo-Andronovo-kulttuuri otti haltuunsa
BMAC-kulttuurin sen myöhäisvaiheessa, noin 1700 eKr., ja levisi sitten Iraniin, Afganistaniin ja ehkä noin 1400–1200 eKr. Indus-laaksoon, tuoden sinne Ṛ gvedan runouden ja Indran kultin,
jonka kulttijuomaksi oli tullut soma, ilmeisesti Ephedra-kasvista
puserrettu stimulantti. Klassinen Veda-uskonto ja -kirjallisuus syntyi sitten näiden kahden indoarjalaisen haaran sulautuessa yhteen
nykyisen Pakistanin ja Pohjois-Intian alueella vuoteen 400 eKr.
mennessä. Näillä kahdella haaralla oli kielellisiäkin eroja, tärkeimpänä Ṛ gvedan murteelle ominainen rotasismi (*l, *r > r), jota ei ole
Atharvavedan murteessa.
Mikäli edellä hahmoteltu rekonstruktio pitää paikkansa, on
todennäköistä, että Dyaus on muuntunut Indraksi Abaševon indoarjalaisten ollessa symbioosissa suomalais-ugrilaisten kanssa
2200–1800 eKr. Nimi Indra ei ole indoiranilaista perua; muinais
iranilaisessa Avestassa Indra on ’demoni’ (daēva, jonka vastineena
indoarjassa on deva ’jumala’), iranilaisten joskus 1500–1000 eKr.
Keski-Aasiassa tapaamien indoarjalaisten jumala. (Erilaisia selityksiä Indran nimelle antaa Mayrhofer 1992: I, 192–193.)
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Suomalais-ugrilaisilla on vanha taivaan ja ilman, sään ja ukkosen jumala (SKES: 105; SSA: 224–225):
sm. Ilmari, Ilmarinen ( → ”muinaisten lappalaisten” Ilmaris,
Ilmaratshe)
udm. ińmer, inmar, immar, (n. vuonna 1770) ilmer ’jumala’
Nimi on johdettu ’taivasta, maailmaa, ilmaa, säätä, rajuilmaa, myrskyä’ tarkoittavasta sanasta (SKES 104–105; SSA 224a)
sm, ink, karj. ilma
ly. ilm, ilme
vtj. ilma
vi. ilm
li. īlma
uk. ilm (Iva 2002)
saP albmi ’taivas, rajuilma; maailma’
udm. ин ’taivas’, ko. eн ’jumala’, eнэж ’taivas’ (эж ’iho, päällyste’)
mns. jelǝm, ilǝm ’sää’
hntE itǝm ’sää, ilma; maailma’, P jeλǝm, ilǝm ’pilvinen päivä;
sää’
Itämerensuomen ja udmurtin pohjalta on tavattu rekonstruoida suomalais-ugrilainen taivaan, ilman, sään ja ukkosen jumala *Ilmar.
On kuitenkin epäselvää, voiko taivaanjumalan nimeä *Ilmar todella
rekonstruoida suomalais-ugrilaiseen kantakieleen itämerensuomen
ja udmurtin sanojen perusteella. Janne Saarikivi (2018: 329–330;
Saarikivi suullisesti jo Frog 2012: 33 alahuomautus 6) on pitänyt
udmurtin sanaa lainana itämerensuomen Ilmari-jumalan nimestä,
koska Inmar-asua ei voi selittää johdokseksi udmurtin sanasta inm’ilma’ minkään tunnetun johtimen avulla.
Ilmari-nimen tapauksessa itämerensuomen johdinsuﬃksi -ri
Hakulisen (1968: 146) mukaan ”todennäköisesti” koostuu suﬃkseista -r/-rA ja -i. Suﬃksille -rA ~ -r : -re on ”vastineita esitetty
kaikista sgr. kielistä ... Lainoja, joissa r-aines palautuu alkukieleen,
ovat esim. udar (murt. utara), vasara (← kanta-arja) ...” (Hakulinen
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1968: 113–114). Tarkennuksena on todettava, että arjalaislainat
udar (sanskrit ū́dhar) ja vasara (sanskrit vájra) voidaan levikin perusteella palauttaa vain länsiuraliin, ei kantakieleen.
Itämerensuomen Ilmar-i ja udmurtin Inmar näyttäisivät voivan palautua suomalais-ugrilaiseen kantakieleen siitä huolimatta,
ettei udmurtissa ole produktiivista -r-suﬃksia. Permiläisissä kielissä on säilynyt -r-suﬃksi kanta(indo)arjan sanaan ásu-ra ’kuningas,
ruhtinas, herra’ palautuvissa lainasanoissa (udm. uzur, ko. ozur ’rikas’), joilla on vastineet myös mordvassa (azoro ’ruhtinas, herra’) ja
mansissa (ātǝr ’ruhtinas, herra’), mutta ei itämerensuomessa; Jorma
Koivulehto (2001: 247 = 2016: 289) rekonstruoi suomalais-ugrilaisen kantakielen muodoksi *asera, Ante Aikio aiemmin (2013: 8)
*asira, sitten (2015: 57) *asora (tätä rekonstruktiota pohtivat yksityiskohtaisesti Holopainen & al. 2017, vrt. Holopainen 2016: 61;
ks. myös Blažek 2005: 162).
Kaksikielisessä yhteisössä kantaindoarjan puhujat, joiden kielessä *-ra- oli mitä produktiivisin suﬃksi (Wackernagel & Debrunner 1954: 849–858 § 684), ovat voineet tällä suﬃksilla muodostaa
taivaan, ilman ja ukkossään jumalan nimen suomalais-ugrilaisesta
lainasanasta *ilma. Olen jo aiemmin (Parpola 2015: 66, 109) spekuloinut, että Veda-uskonnossa taivaan, ukkossään ja sodan jumalan nimenä esiintyvä Índra (jolla ei ole tyydyttävää etymologiaa,
ks. Mayrhofer 1992: I, 192–193) voisi olla samaa alkuperää kuin
täsmälleen samaa tarkoittava Ilmari–Inmar. Suﬃksi -ra- esiintyy
useissa Indraan liittyvissä indoarjan sanoissa: näitä ovat mm. Indran
epiteetteinä käytetyt ásu-ra ’kuningas, ruhtinas, herra’, śū-́ ra ’sankari(llinen)’, śak-rá- ’väkevä’ (josta buddhalaisissa pāli-teksteissä
Indran nimenä esiintyvä Sakka), ja ug-rá- ’voimakas, väkevä’; lisäksi Indran aseena on váj-ra ’sotanuija, salama’.
Lähtömuodosta *Ilma-ra voitaneen johtaa sekä itämerensuomen Ilmari että udmurtin Inmar. Indoarjassa voisi ehkä ajatella
kehitystä *Ilma-ra > *Ilm(a)-ra > *ilm-d-ra (tässä -d- nasaalin
ja r:n väliin kehittyneenä siirtymä-äänteenä kuten kreikan sanassa
ἀνὴρ, gen. ἀν-δ-ρòς ’mies’), mistä yksinkertaistuksen ja assimilaation kautta > in-d-ra. Myötävaikuttavana tekijänä on voinut olla
analogia: taivaan jumalaan sopii merkitykseltään indoarjan candrá- ’loistava’ (Ṛ gvedassa mm. tulen, kullan, aamuruskon [= taivaan
tyttären] ja kuun määreenä; Ṛ V 1,52,3 Indra on candrá-budhna-
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’loistavan perustan/pohjan omaava’). Jätän etymologian viisaampien arvioitavaksi.
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Juho Pystynen

Seistä
Suomen kielen edelleen selitystä vailla oleviin morfofonologisiin ilmiöihin kuuluu verbin seistä defektiivinen taivutus. Verbistä on
käytössä ainoastaan konsonanttivartalo seis-, josta odotuksenmukaisesti muodostetaan kaikki normaalit konsonanttivartaloiset taivutusmuodot, mm. infinitiivit seistä, seisten, partisiipit seissyt, seisty,
imperatiivimuodot seiskäämme, seiskää, seisköön, seiskööt, passiivi
seistään, seistiin. Odotettava vokaalivartalo **seise- sen sijaan täydelleen puuttuu. Taivutuksessa tämän sijasta käytetään synonyymisen verbin seisoa vastaavia muotoja: seison, seisoo, seisoisin, seisova,
jne. Sananjohdossa vartalo seiso- on vieläkin selvemmin suosittuna:
löytyy ainoastaan vokaalivartaloisia muotoja kuten seisoja, seisokki, seisottaa. Vartaloon seis(e)- perustuvaksi on esitetty ainoastaan
yksikön 2. persoonan imperatiivista eriytynyttä interjektiota seis!
(Häkkinen 2000 s.v.). Muodon taustalla kuitenkin vaikuttanee lounaismurteiden loppuheitto (Ojansuu 1901: 190–191), joten sana
voi olla peräisin ei ainoastaan asusta *seise(k), vaan myös — mikä
luultavammalta näyttää — useimpien suomen murteiden edelleenkin
kurantista asusta seiso!.
Katsaus lähisukukieliin osoittaa osapuilleen saman tilanteen
löytyvän myös muualta itämerensuomesta. Eristynyt konsonanttivartalo seis-, sõis- on selvästi todettavissa vähintään inkeroisesta
(seissa : seiso-), karjalan Vuokkiniemen murteesta (šeiśśä : šeiśo‑)1
ja vatjasta (sõisa : sõiza-) (SKES s.v. seistä, SSA s.v. seisoa). Vatjan sekä viron (seisma : seisa-) ja eteläviron (saisma : saisa-) vokaalivartalot2 puolestaan osoittavat suomen vokaalivartalon seiso- juon1. KKS (s.v. seisuo) sen sijaan tuntee karjalasta ainoastaan vokaalivartaloisen
taivutuksen. Anonyymi vertaisarvioija huomauttaa, että šeiśśä voisi olla katsottavissa lainaksi suomesta.
2. Teoriassa myös asujen seisma, saisma voisi esittää pohjautuvan jo aikaisempiin konsonanttivartaloihin *seis-, *sais-; mutta viron ja eteläviron normaalin sisäheiton nojalla ne ovat äännehistoriallisesti yhtä hyvin ja muoto-opillisesti
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tuvan aikaisemmasta *a-vartalosta (SKRK: 275, T. Itkonen 1983:
373–374). Vartalo seisa- samoin edelleen tavataan suomessakin
muutamissa johdoksissa, mm. seisaallaan.
Pienen ekskurssin jälkeen myös harvinainen seisellä (todettu ainoastaan Nurmon murteesta) olisi katsottavissa pohjautuvaksi kantaan seisa-. Ojanen ja Uotila-Arcelli (1977: 246), samoin Suihkonen
(1994: 205) esittävät tämän sijaan johtosuhdetta verbistä seisoa.
Kyseessä olisi kuitenkin tämän jo kolmas eri frekventatiivi, selvien
tapausten seisoskella ja seisoksia lisäksi. Johtosuhde -o- : -ele- ei
toki ole aivan tavaton: vastaavia, nykysuomessa johtamattoman
oloisiin kantaverbeihin perustuvia esimerkkejä ovat lisäksi ainakin
anella, hivellä, huidella, huuhdella, katsella, kudella, ladella, palvella, runnella, tahdella ⇐ anoa, hi(v)oa, huitoa, huuhtoa, katsoa,
kutoa, latoa, palvoa, runnoa, tahtoa (lisää esimerkkejä Suihkonen
mts. 204–206). Myös seisellä ⇐ seisoa näyttää siis synkronisesti
mahdolliselta tulkinnalta. Selvää sen sijaan ei ole, onko asian laita
samoin myös etymologisesti. Kaikissa mainitsemissani tapauksissa
on nimittäin silti löydettävissä todisteita aikaisemman *a-vartaloisen
kantasanan olemassaolosta. Tästä osoittavat vaihtelevasti:
• suomen murteet: huitaa, huuhtaa (SMS s.v.)
• oletettavat rinnakkaisjohdokset: anoa ~ anastaa (kannan
*ana- merkitykseksi voitaisiin olettaa ’omaisuus’ tai ’olla omana, hallussa’)
• lähisukukielet: karj. palvata ’helliä’, palvastoa ’rakastaa’; ink.
runnata ’kasautua, runnoutua’; vi. tahtma : tahta- ’tahtoa’
(SSA s.v. palvoa, runnoa, tahtoa)
• lainasanat saameen: L håitēt, Pi hoidet ’lyödä’ ← sm. (*)huitaa;
P rundit ’raahata’ ← sm. *runtaa tai *runnata (SSA s.v. huitoa, runnoa)
• saamen vastineet perintösanastossa:3 *se ̮jē- < *šija- ’hioa’,
säännöllisemmin johdettavissa myös taivutuksen osoittamista vokaalivartaloista seisa-, saisa-. Samasta syystä myöskään vepsän vastineet siišta, seišta eivät
tarjoa todisteita vanhemmasta konsonanttivartalosta.
3. Sen sijaan mordvan a-vartaloiset vastineet kuten anams ’anoa’, (k)štams
’pestä’ (kmrd. < *šə(k)šta- < *šu(k)štA-) ovat todistusarvoltaan epäselviä:
vartalovokaalisuhdetta mordva *-a- ~ ims. *-o- (ei *-oi-) on aina silloin tällöin
pidetty äännelaillisenakin (Genetz 1896: 8, Aikio 2016: 37–38).
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*koδē- < *kuδa- ’kutoa’ (T. Itkonen 1983: 373)
• sanojen lainaoriginaalit: *kacco- ← germ. Luot. *gātijan-,
*lato- ← kgerm. *hlaþa- (LÄGLOS s.v. katsoa, latoa).
Kun frekventatiivijohdin ele- tavallisimmin liittyy a, ä-vartaloisiin
verbeihin (Saukkonen 1970: 200–201, Suihkonen mts. 92), voi melko suppean ryhmän -o- : -ele- epäillä alkujaan syntyneenkin juuri
joukkona rinnakkaisjohdoksia, joiden kantasanat eivät nykysuomeen asti ole säilyneet. Myös muunlaiset vastaavat tapaukset ovat
suomen johto-opissa yleisiä, esim. nykysuomen tapausten ehompi
~ ehostaa, ihastua ~ ihastella, jaaritus ~ jaaritella, jytke ~ jytky
edellyttämät kantasanat eho, ihastaa, jaarittaa, jytkää ovat jälleen
todettavissa suomen murteissa (SMS s.v.). Erityisesti siis myös seisellä parhaiten näyttäisi suomesta kadonneen kantaverbin *seisaa
jälkeensä jättämältä reliktiltä.
Joka tapauksessa itämerensuomessa laajimmin edustettuna on
siis kanta seisa- < *saisa- (1. tavun vokaalin kehityksen selityksiä
mm. Heikkilä 2013, Kallio 2018: 257–259), joko edelleen verbivartalona tai vähintään johdoksissa. Levikiltään suppeampi konsonanttivartalo seis- silti ei ole uskottavasti johdettavissa tästä, ei
edes epäsäännöllisiin vartalotyyppimuutoksiin vetoamalla. Vaikka
suomen kielestä tunnetaankin esimerkkejä analogisesti muodostuneista konsonanttivartaloista, ilmiö näyttäisi esiintyvän ainoastaan
nomineissa. Puhekieliset partitiivit viini : viintä ’vinum’ ja vuori :
vuorta ’lämmikekangas’ pohjautuvat normaalisti i-vartaloisiin sanoihin (viiniä, vuoria), ja ne lienee omaksuttu e-vartaloisten nominien taivutuskaavasta tyyppiä kieli : kieltä (vrt. myös viini : viinen :
viintä ’nuolikotelo’, vuori : vuoren : vuorta ’maankohouma’) (Paunonen 2003: 207). Nuoremmat germaaniset lainasanat peitsi : peitsen
: peistä, tiili : tiilen : tiiltä, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla myös
kaali : kaalen : kaalta (SMS s.v.) on taas omaksuttu e-vartaloiseen
taivutustyyppiin kokonaisuudessaan (vrt. myös veitsi : veitsen : veistä). Verbeissä vastaava myöhäsyntyinen konsonanttivartaloisuus
näyttää sen sijaan kokonaan tuntemattomalta. Tämä epäilemättä
liittyy konsonanttivartaloiden laajempaan esiintymiseen verbintaivutuksessa. Nykyäänhän nominien taivutuksessa ainoastaan yksikön partitiivi on säännöllisesti konsonanttivartaloinen, joten sattumanvaraiset yksittäiset analogiamuodosteet kuten viintä riittävät jo
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muodostamaan konsonanttivartaloisen taivutuksen. Verbien konsonanttivartaloistuminen sen sijaan vaatisi muutosta noin tusinassa eri
taivutusmuodossa, mikä selvästi edellyttäisi systemaattista alkusysäystä.
Jos vartalo seis- ei selity minkäänlaiseksi sekundääriseksi muodosteeksi, jäljelle jää ainoastaan mahdollisuus katsoa sekin jo ainakin kantasuomesta asti periytyväksi reliktiksi. Lisävalaistusta muodon syntyyn on tarpeen hakea kauempaa, etäsukukielistä.
Kantauralin jälkitavujen vokaaliston rekonstruktio perinteisesti on perustettu hyvin vahvasti juuri itämerensuomen todistukseen.
Itämerensuomen perusvartalotyyppien *sais- ja *saisa- keskinäisen suhteen selvittely vertailevan aineiston avulla näyttäisikin aiemmassa tutkimuksessa jääneen tähän kohden jumiin. Sivustatukea
jälkitavujen historialle yleensä on haettu ensi kädessä saamesta,
joka käsillä olevassa tapauksessa ei tarjoa merkittävää selvennystä:
saamessa edustuu ainoastaan suomen seisoa-muotoa vastaava, oletettavasti johdettu *ō-vartalo: ksa. *čōnčō- (Lehtiranta 2001 s.v.)
> esim. saP čuožžut. Näin ollen kirjallisuudessa alkuperäisemmäksi
on esitetty toisinaan *a-vartaloa (esim. Genetz 1896: 11, UEW s.v.
*saŋća-, Sammallahti 1988 s.v. *śånśå-), toisinaan konsonanttivartaloon säännöllisesti johtavaa *i-vartaloa (Sammallahti 1998: 235),
toisinaan molemmat variantit rinnakkaisina (Häkkinen 2004 s.v.
seisoa). Yksikään mainituista lähteistä ei kuitenkaan esitä valitsemalleen vaihtoehdolle mitään perusteita, useimmat eivät edes noteeraa valinnan olemassaoloa. Tämä osoittaakin avainkielimenetelmän
perustavanlaatuisimman puutteen: mitä vahvemmin jonkin kielen tai
kieliryhmän osoittama edustus korotetaan arkaaiseksi, sitä heikommin sen omassa historiassa tapahtuneet erikoiskehitykset ovat selitettävissä tai edes tunnistettavissa.
2000-luvun äännehistoriallinen tutkimus on kuitenkin jo jättänyt taakseen tämän pitkällisen harhapolun. Käsillä olevan sanueen
kannalta merkittävää on, että viime vuosina saavutettuihin lukuisiin uusiin tuloksiin kuuluu itämerensuomen e-vartaloiden (ja näiden
kanssa säännöllisesti vaihtelevien konsonanttivartaloiden) sekundäärisyys useissa sanavartaloissa. Monet kyseisistä tapauksista on
tunnettu jo kauan, mutta yleensä pyritty lakaisemaan maton alle
”poikkeustapauksina”. Uusi näkemys näiden historiasta perustuu
Kallioon (2012: 166–169), joka kokoaa yhteen useita selvästi jo
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kantasuomalaisia vartalovokaalien heikentymistapauksia ja esittää
e-vartaloiden kantauralilaiseksi lähteeksi pikemmin *ə-vartaloita
kuin, nykyään yleisimmän merkintätavan mukaan, *i-vartaloita. Kallion artikkelin erityisen hedelmälliseksi sivuhuomioksi on osoittautunut, että luotettavimmassa laajalevikkisessä sanastossa kantauralin
vokaalikombinaatio *ä-ä näyttääkin itämerensuomen kehityshaarassa useammin redusoituneen asuun *a-ə, josta yleensä > *a-i (mm.
sappi, talvi, vaski) kuin säilyneen (mm. päivä, äimä). Ideasta ovat
saman tien ottaneet kopin Živlov (2014: 114–115) ja Aikio (2016:
passim) (ks. myös Aikio 2012: 237–239), jotka osoittavat tämän
äänteenmuutoksen olevan todella sangen säännöllinen: se osoittautuu mahdollistavan monien itämerensuomen sanojen yhdistämisen jo
vanhastaan tunnettuihin uralilaisiin sanakantoihin (mm. sm. luomi,
puoli) tai niiden äännehistorian suoraviivaistamisen (mm. sm. koi
’perhonen’, saarni).
Samaten uralilaisen seistä-sanueen toistaiseksi ainoa etymologisia sanakirja-artikkeleita laajempi tarkastelu kokonaisuutena
ajoittuu vasta tälle vuosisadalle. Tämä on Aikion (2002: 30–31)
katsaus, jonka selvin tulos on liittää joukkoon uutena vastineena né
netsin verbikanta teńće’pysähtyä, rauhoittua’ (< ksam. *tänsä-).
Aikio kommentoi myös sanueen äännesuhteita, ja toteaa, että nenetsin etuvokaalinen asu voidaan aiemmin tunnetuista vastineista
välittömästi yhdistää ainoastaan marin (*sĭńće- ’istua, seisoa’) ja
komin (sidź- ’istuutua’) sanoihin. Myös kantauralin tasoon nähtävästi palautuu siis rinnakkaisuus, ensi katsomalta eri asussa kuin kantasuomeen: *saŋ́ća- ’seisoa’ ~ *säŋ́ćä- ’pysähtyä, seisahtaa’ (Aikio
2016: 55, 64).4 Kuitenkin edellä käsittelemäni, vastikään äännelailliseksi tunnistettu kehitys *ä-ä > *a-ə tarjoaa ilmeisen mahdollisuuden kytkeä vaihtelutapaukset toisiinsa! Jälkimmäinen etuvokaalinen
varianttihan olisi itämerensuomessa kehittynyt odotuksenmukaisesti
juuri asuun *saŋ́ćə- > *saise ̮- ~ *sais- > seis-.
Mainitsemaani odotuksenmukaisen vokaalivartalon **seisepuutetta tämä selitys ei kuitenkaan ratkaise. Toistaiseksi voin ainoastaan huomauttaa eräänlaisesta rinnakkaistapauksesta: sanan
4. Varovaisemmin vastaavaa tilannetta on ehdottanut jo E. Itkonen (1953:
177). Itkonen kuitenkin virheellisesti liittää etuvokaaliseen ryhmään myös suomen sekundäärisesti etuvokaaliset asut seistä, seisoa-; tämän nojalla hän myös
ajautuu olettamaan komissa epäsäännöllistä kehitystä *e > i (mas. 316).
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kypsä siirtymästä e-vartaloisesta ä-vartaloiseen taivutukseen useimmissa suomen murteissa, mikä kuitenkin moniaalla on jättänyt reliktinä jälkeensä juuri sanan konsonanttivartalon, eli yksikön partitiivin kystä (Paunonen 1973). Mahdolliseksi motiiviksi kehitykselle
voitaisiin toki olettaa kilpailevien vokaalivartaloiden *saisa-, *saisovaikutusta. Tässä törmätään kuitenkin eräänlaiseen muna vai kana
-ongelmaan: kantauralin tasossahan sanueen varianttien välille voidaan rekonstruoida merkitysero, kun taas itämerensuomesta tästä ei
löydy selviä jälkiä. Onko varianttien semanttinen yhteneminen siis
johtanut vokaalivartalon *saise ̮- katoon? — vaiko kenties päinvastoin: onko konsonanttivartalon *sais- reliikistyminen johtanut myös
merkityksen ’pysähtyä’ katoon? Tässä vaiheessa on ehkä tarpeen
myös palauttaa muistiin interjektio seis!, joka edelleen merkitsee pikemmin ’pysähdy!’ kuin ’seiso!’. Harkittavissa olisi hypoteesi, että
tämä merkityksensä nojalla sittenkin todella jatkaa juuri vartaloa
*sais(e ̮), vaikka sanan äännekehitystä tämä oletus tuskin helpottaakaan.
Vertaileva analyysi joka tapauksessa viittaa konsonanttivartalolla seis- olevan jo hyvin vanhat juuret. Toisaalta se osoittaa molempien Aikion rekonstruoimien varianttien jatkavan itämerensuomessa
edelleen rinnakkaiseloa, mikä vahvistaa käsitystä, että kahtalaisuus
palautuu sellaisenaan jo kantauraliin (eikä esim. ole selitettävissä
epäsäännöllisen äänteenmuutoksen *a > *ä kautta palataalisen sisäkonsonantiston yhteydessä). Tämä luonnollisesti yhtäältä jättää
sanueen vaihtelusuhteiden lopullisen selityksen edelleen tavoittamattomiin — kyse lienee jonkinlaisesta huonosti tutkittavissakaan
olevasta esiuralilaisesta johtosuhteesta5 — mutta toisaalta samalla
osoittaa, että myös toisistaan riippumattomilta näyttävät epäsäännöllisyydet eri puolilla uralilaista kielikuntaa saattavatkin tarkemmin katsottuna osoittautua vanhaksi yhteiseksi perinnöksi.

5. Vrt. näennäinen vaihtelu *a ~ *ä myös tapauksissa kuten jalka ~ jälki;
nuolla ~ niellä < *ńalə- ~ *ńälə-.
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Ilona Rauhala

Kuvussa ja kuopalla – suomen sanan kupa ja
saamen sanan gohpi etymologista tarkastelua
Johdanto
Dosentti Petri Kallio on ansioitunut sekä sanastontutkimuksen että
sukututkimuksen alalla, ja olen häneltä saanut vuosien saatossa apua
sekä germaanisten lainaetymologioiden että sukuhistoriani pohdintoihin. Vaatimattomana panoksenani päivänsankarin teokseen esitän joitakin etymologisia havaintoja suomen ja hieman saamenkin
sanastoon liittyen.
Tässä artikkelissa tarkastelen etymologioinnin mahdollisuuksia
ja sen rajojakin, sitä aluetta, jossa monet nostavat kädet pystyyn semanttisen ja fonologisen variaation edessä. Käsittelen sanoja, joita
on pidetty ekspressiivisinä lähinnä sillä perusteella, että johdoksia on
paljon, kun taas kantasana on hämärän peitossa. Lisäksi ekspressiivisille sanoille on tyypillistä semanttinen varioivuus ja sanojen merkitykseen liittyvä tunnelataus. Mielestäni ekspressiivisyyden lajeista
korkeintaan onomatopoeettisuus käy alkuperälajiksi. Muiden taustalla voi hyvin olla jotain muuta. Ekspressiivisyys kyllä vaikuttaa
sanojen fonologiseen asuun, mutta se ei kelpaa alkuperäksi, vaikka
sitä monet etymologiset sanakirjat ovat niin mielellään käyttäneet.
(Ks. terminologia Jarva 2003: 61–62.) 1
Tarkasteltavana sanaston osana käsittelen muutamia kup-alkuisia sanoja. Otan tarkasteluun kantasaamen sanan *kopē ’kuoppa, painanne’ ja suomen sanan kupa ’verkon koho; kauhan pesä’
eri variantteineen. Fonologisesti molemmat olisivat palautettavissa
suomalais-saamelaiseen kantakieleen muotoon *kupa, mutta miten
1. Niputan ekspressiivisyys-termin alle sekä onomatopoeettisuuden että deskriptiivisyyden. Näistä erityisesti jälkimmäinen on etymologioinnissa kyseenalainen termi, jota sanakirjat ovat kuitenkin paljon käyttäneet.
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nämä sopivat semanttisesti yhteen? Pohdin näiden etymologista yhteyttä toisiinsa ja muutamiin muihin sanoihin, joihin näitä on pyritty rinnastamaan. Kyseessä ovat sekä varioivuuteen houkuttelevat
merkitykset ’kuoppa’ ja ’kumpare’, joille pelkästään suomessa on eri
nimityksiä, että neutraalilta vaikuttava ’verkon koho’, jolle kuitenkin
on runsaasti eri nimityksiä suomen murteissa (SMVS s.v. kuppu).
Pyrin osoittamaan, että monet semanttisesti ja fonologisestikin
läheiset sanat voivat hyvin tulla eri lähteistä pitkien kontaktien seurauksena. Tällaisia havaintoja ovat aiemminkin esittäneet esimerkiksi Osmo Nikkilä (1998; 2001) ja Vesa Jarva (2003), jotka ovat tarkastelleet ekspressiivisyyden ja lainaperäisyyden suhdetta suomen
sanastossa. Sanoja lainaillaan moneen kertaan ja alkuaan erilähtöiset
sanat voivat lähentyä toisiaan sekä semanttisesti että fonologisesti.
Sekä Nikkilä että Jarva esittävät pari mielenkiintoista esimerkkiä.
Nikkilä (2001) osoittaa, että onomatopoeettisena linnunnimityksenä
pidetty pulu onkin ruotsalainen laina. Jarva (2003: 136–137) puolestaan kuvaa, miten sana tytinä on paitsi ’vapina’ myös ’lihahyytelö’ ja jälkimmäisen taustalla on venäjän сту́день ’id.’. Nämä eivät
siis etymologisesti kuulu yhteen, mutta tytistä-verbin semanttinen
läheisyys on vaikuttanut tytinä-sanan äänneasuun (Jarva 2003:
165). Mainittakoon, että venäjän originaalia paremmin äänteellisesti
vastaavat muodot esiintyvät varsin pienellä murrealueella, kun taas
tytinä on laajimmin esiintyvä. Jarvan tekemät havainnot osoittavat,
että sanojen semanttinen jaottelu voi paljastaa erilähtöisyyksiä ja siten tehdä monipolvisista sanapesyeistä helpommin etymologioitavia.
On totta, että ainakin suomessa esiintyvät kupa ja kupera sekä
lainalähtöisiksi tiedetyt kuppi, kupu, kupoli ynnä muut vastaavat,
pyöreyteen viittaavat sanat voivat nivoutua tavalla tai toisella yhteen, mikä johtuu semanttisesta ja fonologisesta läheisyydestä. Olen
tähän kuitenkin ottanut tarkasteluun pienen siivun tästä valtavasta
sanaryppäästä, jotta tarkastelu olisi helpompaa ja saisi paremmin
selkoa sanojen etymologisesta yhteydestä toisiinsa.
Semantiikka edellä tehty sanojen tarkastelu tuottaa tulokseksi erilähtöisiä homonyymeja, jotka on laitettu perinteisesti samaan
sana-artikkeliin. Tällainen on ainakin kupa, jonka taustalla näyttää
olevan kaksi erilähtöistä sanaa. Lisäksi ehdotan uutta germaanista
etymologiaa sanalle kupera ja uuden skandinaavisen lainaehdotuksen saamen (P) sanalle gohppi ’pieni lahti’.
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2. Saamen *kopē
ksa. *kopē ’ kuoppa, painanne’ (Lehtiranta 1989: 54–55)
> E guhpie ’sprekk mellom snøbre og fjell’ (NDS) | Pi gåhpe
’liten sänka’ (PSO) | L gåhpe ’Aushöhlung; runde Einsenkung
am Boden’ (LuLpW) | P gohpi ’kuoppa; painanne, notko;
syvänne; ruuhi, kouru’ (SSS) | In kope ’pieni laakso, painanne’
(InLpW) | Ko kååʹpp ’kuoppa’ (KoSaS)

⇒ P gohpat ’kovertaa’, goban ’koveli, koverrin’, gobas, attr.
gohpe- ’kovera’
Saamen sanalle gohpi ei ole saamelaiskielten ulkopuolelta esitetty
vastineita. Silti Sammallahti (1998: 123) mainitsee, että kyseessä olisi arjalainen laina. Koivulehto (2003) tarkentaa etymologiaa
ehdottamalla lähtömuodoksi indoiranilaista sanaa *kūpa ’kuoppa;
kaivo’. Myös arjalaisia lainaetymologioita vastikään arvioinut Holopainen (2018: 161) pitää tätä etymologiaa luotettavana. Indoiranin
*kūpa on osa laajempaa indoeurooppalaista sanapesyettä, ja vastineeksi on esitetty esimerkiksi kantagermaanin sanaa *hufa ’kumpare, kumpu’ (Koivulehto 2003). Toisaalta on myös esitetty epäilyksiä,
että nämä eivät olisi vastineita, vaan lainaa jostain muusta kielestä
(de Vaan 2008: 155; Holopainen 2018: 161). Osasyy epäröintiin
saattaa olla semantiikka; indoiranilaisella puolella on kyse kuopista,
kantagermaanissa kummuista.
Kun kyse on arjalaisesta lainasta, on kyse vanhasta sanasta, jolle on mahdollista etsiä vastineita myös saamen ulkopuolelta.
Aiemmin ei kuitenkaan saamen sanalle ole esitetty vastineita muista
uralilaiskielistä. Sellainen kuitenkin voisi löytyä suomesta. Seuraavaksi tarkastelenkin suomessa esiintyvää kupa-sanaa.

3. Suomen kupa, kupu, kupera
Suomen murteissa esiintyvä kupa ’verkon koho; kauhan pesä (Ylitornio)’ on palautettavissa samaan kantamuotoon kuin kantasaameen
rekonstruoitu *kopē. Mitenkään ongelmattomasta rinnastuksesta ei
kuitenkaan ole kyse. Koveran ja kuperan muodon vaihtelun lisäksi saamen ja suomen sanat ovat melko spesifejä merkitykseltään.
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Saamen *kopē on lisäksi laajalevikkisempi kuin suomen kupa, jonka
esiintyvyys rajoittuu kantamuodossaan muutamiin suomen murteisiin (Iitti, Kurkijoki, ks. SMVS s.v kupa). Tarkastelen sitä ja siihen
liitettyjä sanoja seuraavaksi.
sm. kupa ’verkon koho; kauhan pesä (Ylitornio)’ (SSA 1:
443–333)
⇒ kupea ’kupera’, kupakka ’kuohkea’, kupalo, kupelo, kupelus
’poukama, lahti, niemi; notkelma’, kupara ’(täysi) vatsa’, kupare ’kumpu’, kupertaa ’käyristää; kovertaa; kumota, kaataa’,
kupertua ’käpertyä; pyörtyä, tuupertua’
ink. kupu ’verkon merkin pallo’, kupertua ’pyörtyä; tehdä
kuperkeikka’ | karj. kupertoa ’(lapsesta) pyöriskellä’, kupertuo
’kaatua, tuupertua; (kuolla) kupsahtaa’
SSA perustelee edellä esitettyjen sanojen niputtamista samaan merkityksellä ’pyöreä, kupera’. Omana sana-artikkelinaan se esittää kupera (= ink. kuppēra, karj. kuper, kuber ’kupera’), mutta vertaa
sitäkin kupa-sanueeseen, luultavasti olettaen kuperaa johdokseksi
vartalosta *kupa. Hakulinen (1933: 297–298) on kuitenkin olettanut, että kupera on sanasta kupu. On mahdollista, että kupa on suomesta kadonnut muutamia murteita lukuun ottamatta, ja niissäkin
merkitys on erikoistunut tarkoittamaan verkon kohoa.
SSA on verrannut tähän myös sanoja kuvas (gen. kupaan)
’verkon koho; laudus’ ja kupu ’(uunin, linnun yms.) kupu’. Sekä kuvas että kupu ovat laajalevikkisiä; vastineita esiintyy aina vepsässä
asti. SSA (1: 461) pitää myös koltan sanaa kååʹves ’nuotanlaudus,
-kuvas’ vastineena, mutta ottaa myös karjalaisen lainaetymologian
(T. I. Itkonen 1943: 50) huomioon. Mielestäni kyse onkin ennemmin
laina- kuin vastinesuhteesta. LÄGLOS (2: 128, 135) pitää sanaa
kupu varmana germaanisena lainana (todennäköisimmin < kgerm.
*hūƀōn ’kohouma’), kun taas kuvas on jokseenkin epävarmempi, koska lainaoriginaaliksi ehdotettu kgerm. *kuƀaz (> mnrj. kúfr ’pyöreä
huippu’) on semanttisesti epävarma (LÄGLOS 2: 135). Sen sijaan
kuvas voisi olla johdos sanasta kupa ’verkon koho’, koska merkitys
on täysin sama. On myös mahdollista, että kupa itse on germaaninen
tai kantaskandinaavinen laina, koska muinaisnorjaan palautuu fonologisesti läheinen húfa ’huppu, myssy; kohouma’ (< kgerm. *hūƀōn),
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joka olisi saatettu vielä substituoida kantagermaanin mukaisesti.
Kun SSA:n esittämää sanasikermää katsoo, sen semanttinen ja
morfologinen variaatio houkuttelee purkamaan sanueen osiin. Seuraavaksi tarkastelenkin, millaisia semanttisia ryhmiä sanueen sanoista syntyy ja voidaanko puhua polysemian sijaan homonymiasta,
ainakin etymologisesta näkökulmasta.
kupa1 ’verkon koho’ (? < kgerm. tai mnrj. húfa ’huppu, myssy;
kohouma’, ellei omaperäinen)
ink. kupu ’verkon merkin pallo’
? ⇒ kuvas ’verkon koho; laudus’2 (tai < kgerm. *kuƀaz) ≠
saKo kååʹves ’nuotanlaudus’ (< karj.)
kupa2 ’kauhan pesä’ (< ksa. *kopē tai saP gohpi)
*kupa3 ’lahti; notkelma’ (? = saP gohpi)
⇒ kupalo, kupelo, kupelus ’poukama, lahti, niemi; notkelma’
(SSA, SMVS)
karj. kupa ’lahti, lahden poukama’ (KKVS)
? → ven. guba ’lahti’
Suomen kupa1 ja inkeroisen kupu ovat semanttisesti niin lähellä toisiaan, että uskoisin näiden kuuluvan yhteen ja inkeroisessa
esiintyvän toisen tavun u:n sekundaariksi (huomaa kuitenkin, että
sanalla kupu ’linnun kupu’ ei ole lainkaan vastinetta inkeroisessa;
LÄGLOS 2: 128). Spesifin merkityksensä vuoksi sitä voisi tarkastella muun kalastuselinkeinoon liittyvän sanaston puitteissa tarkemmin.
Suomen murteiden verkkosanakirja (SMVS) mainitsee verkon
kohoa merkitseviä kup-alkuisia sanoja runsaasti, esim. kuppu, kupain, kupassi, kupru, kupunen (s.v. kuppu). Merkitys ’verkon koho’
voi olla motivoitu sekä kellumisesta että pyöreästä muodosta. Jo
kantauraliin on rekonstruoitu kup-kantainen sana, jolla on kelluminen semanttisena motivaationa ja siten se voisi liittyä itämerensuomen sanaan kupa1 ja sen variantteihin. Tällainen on *kup(i)la (Aikio
2. SMVS ilmoittaa kuvas-sanalle Kuhmon seudulta merkityksen ’korkea aalto’. Se kuitenkaan ei kuulune etymologisesti tässä esittämääni kuvas-sanaan.
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2009: 258; *kupla UEW 1988: 212–214). UEW:n mukaan kyse on
onomatopoeettisesta sanasta. Perusteluja onomatopoeettisuudelle ei
kuitenkaan esitetä. Mikäli kelluminen on kohojen nimeämismotivaatio, mikä on varsin todennäköistä, voisi kupa1 ollakin vanha sana ja
yhteydessä kantauralin *kup(i)la-sanaan. Tällöin germaaninen etymologia ei ole mahdollinen muulle kuin sanalle kuvas ja sillekin se
erikoistuneen merkityksen vuoksi sopii huonohkosti.
Pidän epätodennäköisenä, että murteellinen kupa ’kauhan pesä’
liittyisi etymologisesti merkitykseen ’verkon koho’. Pelkästään pohjoiseen rajoittuvan levikin vuoksi on todennäköisempää, että se on
laina pohjoissaamen sanasta gohpi ja että sanat näyttävät yhteistä
alkuperää olevilta etymologisen nativisaation seurauksena.
Karjalassa on kupa ’lahti, poukama’ (KKVS), ja se kuulunee
yhteen kupalo-tyyppisten johdosten kanssa. Nämä voisivatkin olla
samaa alkuperää kuin kantasaamen *kopē.
Pohjoissaamessa ja koltassa lähinnä paikannimissä esiintyvä
saaP gohppi (Ko kopp) ’pieni lahti’ (Álgu s.v. gohppi) muistuttaa
semanttisesti edellä esitettyjä johdoksia, mutta se lienee germaanista tai skandinaavista alkuperää. Vastineeksi nimittäin sopisi fonologian puolesta parhaiten esigermaanin *hoppa- tai kantagermaanin
*hōpa- ’pieni lahti’ (Kroonen 2013: 240). Germaaninen etymologia
sopii kuitenkin fonologisesti huonosti suomen lahtea ja poukamaa
tarkoittaviin kupa-sanoihin.3
Sanat kupalo, kupelo ja kupelus esiintyvät varsin pienellä
alueella Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa, joten lainasuhde saamesta on hyvin epävarma. Nämä johdokset voisivat olla yhteistä alkuperää saamen gohpi-sanojen kanssa. Merkityksen perusteella se
kävisi, eikä varsinaisesti äänteellisiäkään esteitä tälle rinnastukselle
ole. Myös karjalasta löytyy kupa ’lahti, poukama’ (KKVS). Voi olla,
että Ylitornion sana kupa on merkitykseltään lainattu saamesta ja
lahtea merkitsevät sanat ovatkin oma ryhmänsä, joiden suhde samanmerkityksiseen saamen germaanisperäiseen sanaan gohppi on
epäselvä. Saattaa olla, että äänteellisesti läheiset sanat ovat saaneet
toisistaan vaikutteita ja siten merkitykset ovat sekoittuneet.
Venäjässä esiintyvän sanan губа [gubá] ’lahti’ suhdetta edellä mainittuihin on pohtinut erityisesti Denis Kuzmin (2010: 244;
3. Refereelle kiitos huomiosta, että kveeniin on saamesta lainattu koppa ’pieni
lahti’.
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2013: 99), jonka mukaan venäjän губа voisi olla laina saamen sanasta gohppi (2013: 99). Se kuitenkin on äänteellisesti haastava
rinnastaa. Voi olla, että kyse olisi vanhemmastakin lainasta, etenkin
kun Vasmerin (1953: 316) mukaan se olisi esiintynyt jo muinaisvenäjässä, vaikka levikki on rajoittunut pohjoismurteisiin (ks. myös
Kuzmin 2013: 99). Kyse voisi olla joko itämerensuomen tai saamen
puolelta venäjään saadusta lainasta. Tätä ehdotan sana-artikkelissa
yllä.
*kupVra ’kumpu’ ? < kgerm. *hufra- ’id.’
sm. kupara ’(täysi) vatsa’, kupare ’kumpu’, kupertaa ’(käyristää; kovertaa); kumota, kaataa’, kupertua ’käpertyä; pyörtyä,
tuupertua’ | ink. kupertua ’pyörtyä; tehdä kuperkeikka’ | karj.
kupertoa ’(lapsesta) pyöriskellä’, kupertuo ’kaatua, tuupertua;
(kuolla) kupsahtaa’
Järkeenkäypää lienee liittää kaikki kupVr-vartaloiset sanat yhteen,
koska niissä selkeästi on pyöreyden elementti olemassa sekä verbeissä että substantiiveissa. Poikkeuksena on kupertaa, joka tarkoittaa
paitsi ’kumota’ myös ’kovertaa’. Eri merkitykset voivatkin olla merkki homonymiasta polysemian sijaan. Huomattavaa on myös, että koltansaamessa on verbi kuäbbreed ’kovertaa’ (NDS), joka lienee laina
suomesta.
Tällekin sanueelle löytyy soveltuva germaaninen tai ehkä peräti balttilainen lainalähde. Kantagermaaniin palautuu sana *hufra’töyssy, kumpu’, johdos samasta indoeurooppalaisesta juuresta kuin
*hufa ’kumpu’ (Kroonen 2013: 252). Kroonenin mukaan baltissa
on samanlainen tyyppi; latv. kuprs ’möykky, kyttyrä’, liett. kuprà
’kyttyrä; nysty’ (Vartiainen 2003: 495). Näistä kumpi tahansa sopisi lainaoriginaaliksi itämerensuomen *kupVra-sanalle, koska vielä
kantagermaanin f on tavattu substituoida p:nä (LÄGLOS 1: XXI).
Välivokaalin laaja variointi voi ainakin osittain selittyä sillä, että
lähtökielen sanassa ei ole ollut vokaalia lainkaan ja substituutio on
voinut vaihdella.
Tässä yhteydessä lienee tarpeen mainita myös suomen sana
kupru ’kuhmu; lommo, kolo’ (SMVS). Sen konkreettinen merkitys
seurailee levikkinsä puolesta savolaismurteita ja niiden levinneisyyttä Pohjanmaalle ja Lappiin (SMVS s.v. kupru1). Kiinnostavaa on,
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että abstraktimpi merkitys ’kepponen, kolttonen’ on levinneisyydeltään hyvin läntinen ja esiintyy savolaismurteiden alueella hyvin harvassa (SMVS s.v. kupru2). Näitä ei sen enempää SSA kuin SKES
käsittele sana-artikkeleissaan, ei sanan kupera yhteydessä eikä liioin
muualla. Joko kyseessä on kupera variantti tai sitten suorempi laina
mahdollisesti jostakin kgerm. *hufra- muodoista. Sanojen homonymiasta tässä kuitenkin mainittakoon esimerkkinä, että stadin slangissa esiintyy sana kupru merkityksessä ’kupari’ ja se on muodostettu sanasta kupari (Mikkonen 2014: 90) eikä siis kuulu yhteen
muiden kupru-sanojen kanssa.

4. Lopuksi
Suomen sanueeseen kupa on liitetty monenlaisia semanttisesti ja
morfologisesti varioivia sanoja, mutta näyttää kuitenkin siltä, että
kyse on eri-ikäisistä ja eri suunnista saaduista lainoista, jotka on
niputettu yhteen fonologisen samankaltaisuuden perusteella. Olen
ehdottanut, että kupa jakautuisi kahteen tai kolmeen erilähtöiseen
sanaan. ’Verkon koho’ saattaa liittyä peräti kantauralin sanaan
*kup(i)la, josta suomen kupla on peräisin. Toinen mahdollisuus
on germaaninen etymologia. Ylitornion ’kauhan pesä’ kupa lienee
saamelainen laina, jonka vokaalisto on substituoitu vanhan yhteisen
sanaston mallin mukaan. Merkityksessä ’lahti, poukama; notkelma’
suomen ja karjalan kupa voisi olla samaa alkuperää kuin saamen
*kopē ’painanne, kuoppa’. Rinnastus on toki epävarma, mutta semanttisesti ja fonologisesti mahdollinen. Tällöin voidaan todeta, että
suomen kupa ’lahti, poukama; notkelma’ ja saamen gohpi ’kuoppa;
painanne ym.’ ovat samaa alkuperää. Sen sijaan saamen gohppi ’pieni lahti’ on skandinaavista alkuperää, eikä tähän voida fonologisesti
liittää suomen ja karjalan kupa-sanaa.
Sana kupVra näyttää olevan kantagermaanista alkuperää, eikä
siis vaikuta olevan kupa-sanan johdos. Siihen liittyy myös kupru
’möykky; kepponen’, mutta suhde on yhä hämärän peitossa. Sanan
*kupVra yhteydessä mieleen juontuvat samanmerkityksiset verbit
kuin tuupertua ja käpertyä, mutta katson, että niitä tulisi katsoa
Jarvan ekspressiivisyyslasien läpi ja ottaa myöhemmät semanttiset
ja fonologiset lähentymiset huomioon sen sijaan, että niputtaa ne
yhteen todeten ekspressiivisiksi.
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Ekspressiivisyys- tai deskriptiivisyys-lipun alle niputetaan
kovin herkästi semanttisesti ja fonologisesti toisiaan muistuttavia
sanoja. Niitä tulisikin ruotia tarkemmin, koska semanttinen lähentyminen on voinut tapahtua myöhemmin, ja myös moninkertaisten
lainojen mahdollisuus on otettava aiempaa paremmin huomioon.
Olen tässä tarkastellut vain pientä osaa mahdollisesti kupa-sanaan
liittyvistä sanoista, ja jo näistä on käynyt ilmi monilähtöisiä sanoja ja homonymiaa. Kyse on laajasta sanasikermästä, jossa näyttäisi
olevan niin vanhaa uralilaista kuin germaanista, ehkä jopa balttilaista sanastoa ja semanttisia vaikutteita. Mielenkiintoista olisi tarkastella lähemmin sanan kupru semanttista variaatiota eri murteissa.
Myös kuppa ja sen eri muoto- ja merkitysvariantit olisi hyvä purkaa
osiin ja pohtia niiden suhdetta tässä esitettyihin sanoihin ja etymologioihin.
Alustavan tarkastelun perusteella näyttää siltä, että koveraa ja
kuperaa merkitsevät sanat eivät mene sekaisin, vaan kyse on etymologisesti erilähtöisistä sanoista. Tämä vaatii kuitenkin jatkotarkastelua, onhan indoeurooppalaisellakin puolella saman tyyppisiä sanoja
merkitsemässä sekä kuperaa että koveraa. Uralilaisten kielten sanojen tarkastelu etymologisesti voi tuoda valaistusta indoeurooppalaisenkin sanastontutkimuksen semanttisen kehittymisen tutkimuksiin.
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Etymologia tulee iholle
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Johan Schalin

Niukka, nivo, nuiva sekä niuha, lauha ja
rauha
Sana niukka (Agricolalla myös niuckas) ’vähäinen, riittämätön,
heikko, laiha; vähäruokainen; kitsas; vajaa, puutteellinen’ näyttäisi
kuuluvan etymologiseen pesyeeseen, johon kuuluu myös niuha, ainakin siltä osin kuin jälkimmäinen esiintyy itämurteissa merkityksessä ’vähäruokainen, nirso; saita; niukka, laimea; ahdas, tiukka jne.’
(SSA & SKES: s.v. niuha1 & niukka). Terho Itkonen (1983: 352)
on laskenut molemmat muinaiskarjalaisen sanaston ”uusiin omaperäisiin” sanoihin. Näihin hän lukee myös sanan nuiva ’penseä, haluton, alakuloinen; kuivahtanut, kuihtunut, näivettynyt, nuutunut,
nuokkuva; tylyhkö, nyrpeä, tuikea’ (SKES & SSA: s.v. nuiva). Luokittelu ”uusiksi omaperäisiksi” sanoiksi on tietenkin käsitteellisesti hyvin ongelmallista, koska ei ole kovin mielekästä luokitella näin
sanoja kuten niuha ja nuiva, joiden alkuperä on kaiken järjellisen
mittapuun mukaan ennemminkin tuntematon. Alkuperältään tuntemattomien tai heikosti selitettyjen sanojen luokitteleminen ”omaperäiseen” sanastoon on tosin ollut yleisemminkin ominaista suomalaiselle leksikologiselle perinteelle.
Itäisen sanan niuha1 lisäksi on myös länsimurteiden (ja vepsän!) niuha2 jolla on merkitys ’äkäinen, vähän vihainen, salavihainen, kiukkuinen (hevonen); äreä; pureva (tuuli, sää)’. Sen yhteenkuuluvuutta samaan pesyeeseen on kyseenalaistettu (SKES & SSA:
s.v. niuha2), mutta yhdistelmä on silti edelleen varsin mahdollinen.
Tämän ohella sanan niuha1 merkitysten kirjossa tavattava ”nirsoilu”
(ruokailussa) toistuu pohjoisiin itämurteisiin painottuvassa substantiivissa nivo (SSA: s.v. nivo). Viimeksi mainittua on myös arveltu
muodoksi, josta sekä niuha1 että niukka olisi voitu johtaa (SSA: s.v.
niukka). Tämä onkin hyvä selitys jälkimmäisen sanan osalta, missä
-kka on helposti analysoitavissa johtimeksi. Sitä vastoin sanan niuha1 osalta SSA:n viittaus sanaan tiuha ei liiemmin selvennä hypo-
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teesia johdosmuodostuksesta, koska jälkimmäisen johtosuhteet ovat
itsessään vähintäänkin hämärät (SSA: s.v. tiuha).1
Sanueen yhteenkuuluvuudesta tehtyjä arvioita on hämännyt se,
että helpoimmin johdokseksi analysoitavalle sanalle niukka näyttäisi
löytyvän erinomainen lainaoriginaali muinaisruotsin sanassa n
 iugge ̣r
’kitsas, nuiva’ (ja toissijaisesti:) ’niukka, vähäinen’ (Häkkinen 2013:
s.v. niukka; SAOB: s.v. njugg). Lainahypoteesin tekee lähes täydelliseksi se, että muinaisislannin alkusukuinen täsmä- tai lähivastine hnøggr (sukulaisuuden punnitseminen mm. SEO: s.v. njugg ja
alempana) ensisijaisesti tarkoittaa nimenomaan niukkaa (’vähäinen
jne.’); molemmat merkitykset ovat vanhoja, koska molemmat ovat
edustettuina länsigermaanisissa vastineissa. Keskialasaksan sanan
nouwe merkitys tulee hyvin lähelle niukkaa (’knapp, gering, genau’)
kun taas muinaisenglannin hnéaw tarkoittaa mm. kitsasta (Alexander Jóhannesson 1956: 217–218; EDPG: s.v. *hnawwu-).2
Pulma on siis siinä, että nimenomaan sana niukka on selkeimmin johdettavissa kielensisäisesti, samalla kun juuri sama lekseemi
näyttäisi edustavan myös parasta ehdokasta lainaksi. Selitykset eivät ole helposti sovitettavissa yhteen, koska ei ole mitenkään mahdollista, että peräti kaksi vähemmillä johtimilla varustettua sana,
nimittäin niuha ja nivo olisi johdettu takaperin nuorehkosta itäskandinaavisesta lainasta niukka. Selitys, että nuiva ei kuuluisi ollenkaan edellisten yhteyteen, vaan olisi erillinen kontaminaatio sanojen
näivä ja kuiva välillä (näin Koivulehto 1983: 68, vertaa SSA: s.v.
nuiva) on varsin kaukaa haettu eikä ainakaan paranna selitysten
taloudellisuutta. Kaikesta tästä huolimatta muinaisruotsin niugge ̣r
näyttää liiankin hyvältä vastineelta sanalle niukka ollakseen puhdas
sattuma. Kiteytetysti voi siis todeta, että yhtäältä lainaselitys ja toisaalta johdosselitys osoittautuvat molemmat kiusallisen kelvollisiksi,
samalla kuin ne näyttävät toisensa pois sulkevilta.
Teesini tässä kirjoituksessa on se, että kuvattu pulma saattaa
olla näennäinen, koska oikeita lainaetymologioita voivat ennemmin
olla johtamattomat sanat niuha ja nuiva sekä kenties myös nivo,
1. Yhtä lailla ei ole selvää, ovatko savu ja sauhu johdossuhteessa vai äännevaihtelun seurausta.
2. Keskiajan englannin sana nig on sen sijaan skandinaavisperäinen lainasana.
Sitä käsittelevä artikkeli webbisanakirjassa Etymonline (s.v. niggard) sisältää
silti tässä kiinnostavia huomioita saksan ja muinaisenglannin perimäsanoista.
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kun taas sanojen niukka ja sanan niugge ̣r keskinäinen samankaltaisuus on vain joiltakin osin sattumaa: molemmat ovat kukin omalla
tahollaan myöhempiä seuraajia varhaisemmassa lainatapahtumassa
edustetuista sanoista tai niiden murteellisista lähivastineista (toki
sana niukka lienee lisäksi saanut vaikutteita sanasta njugg). Esitän
seuraavat uudet lainaetymologiat:
Ksm. SlP3 *niuha ← kskand. *hnïwwa- > rts. nägg ’kitsas,
vähäsatoinen (vuosi), (sairaudesta) heikko’ ~ ?ngotl. neggur.
Ksm. SlP *nuiva (pro **niuva) ← kskand. *hnïwwa- > rts.
nägg jne.

Lainaoriginaalin fonologiasta
Sana niugge ̣r palautuu luoteisgermaanin asuun *χnewwa- (Kock
1911–16: 316; SEO: s.v. njugg), jonka seuraajaan fonematisoitui
ensitavussa wa-umlautin johdosta ”murtunut” (ru. ”bruten”/ eng.
”broken”) labiaalinen nouseva lyhytdiftongi, jota itäskandinaavissa jatkaa segmentoitunut sekvenssi ‑ju- (Schalin 2017: 196–198,
206–209).4 Tässä siis puolivokaalit kehittyivät velaariklusiileiksi
kehityksen *‑ww- > ‑ggw- myötä, samalla kun ennestään hyvin etinen e-vokaali diftongiutui ja suppeni, sekä labialisoitui jälkitavussa
esiintyvän puolivokaalin ‑w- vaikutuksesta. Ei ole helposti pääteltävissä, missä ajallisessa järjestyksessä ensitavun vokaaliaines suppeni tässä nimenomaisessa äänneympäristössä. Esim. Adolf Noreen (1883: 164–166) esitti aikanaan, että okkluusio olisi saatettu
loppuun välimuotoon *‑eggw- ennen kuin muutos kohti vokalismia
*‑juggw- olisi edes alkanut. Myöhentämällä suppenemiskehitystä hän pyrki palauttamaan väljemmän vokaalin länsiskandinaavin
lähivastineessa hnøggr samaan lähtömuotoon *χnewwa-.5 Axel Kock
3. Lainatapahtuman fonologiset seikat edellyttävät kantaskandinaavista rekonstruktiota, mikä iältään vastaa lähinnä rannikkokantasuomen kantakieltä,
mutta sanan suppea levikki voi tulkita viittaavan lainautumiseen pohjoisessa
murteessa.
4.	Tämä ”murtunut” labiaalinen lyhytdiftongi on viiteartikkelissa merkitty
*/y̰/ kokonaisvaltaisessa merkkijärjestelmässä, jossa on omanlaisensa analyyttis-fonologinen systematiikka.
5. Muinaisruotsin sanaa niugge ̣r ei voi palauttaa länsigermaanin perusteella
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(1911–16: 314–317) vuorostaan on väittänyt, että *‑eww- olisi kehittynyt sekvensseiksi *‑iwwi-/*‑iwwu- varhain, mutta vain jos seuraavassa tavussa suppenemisen aikaan esiintyi ei-väljä vokaali (tai
vokaloidi).6 Vasta tämän jälkeen okkluusio olisi johtanut muotoon
*‑iggw-, mistä vielä myöhemmin labialisoituminen ja diftongiutuminen olisi johtanut muotoon *‑juggw-. Molemmista poiketen on hiljattain perusteltu (Schalin 2017: 207), että suppenemisen aiheutti alun
perin jälkitavussa esiintyvä erikoinen tavunalkuinen yhtymä gw-/
kw-.
Enää ei myöskään ole selvää, että kehityksessä *‑eww- > *‑iww[iuw] olisi kyse vain suppenemisesta. Hiljattain on perusteltu, että
myöhäiseen kantaskandinaaviin tulee palauttaa yksi palataalivokaali
lisää suhteessa tavanomaisesti rekonstruoituun vokaalijärjestelmään
(Schalin 2017: luku 4; vrt. Edlund 2018: 9–16). Esigermaaninen /i/
on kehittynyt keskiseksi tai vajaasti etiseksi vokaaliksi */ï/ (vastaa
*[i ̱] tai *[i̵ ]) samassa muutosketjussa missä täysin etinen esigermaaninen */e̟ / on suppeutuessaan normaalisti kehittynyt etuvokaaliksi */i̟ /. Nämä palataalivokaalit ovat syntyneet jo ennen varsinaista
umlaut-kautta. Erityisesti Taalainmaan Älvdalenissa ja Gotlannissa
etinen */e̟ / on myös jälkitavun takavokalismin vaikutuksesta voinut
päätyä keskivokaaliksi */ï/, joka on vastustanut seuraavaksi vaikuttavaa labiaalistumista ja diftongiutumista, kuten selvästi näkyy
näiden kielten esimerkkisanassa singa ’laulaa’ < *sïngwan (vertaa
misl. syngva ja mrts. siunga) < *singwan.
Samainen keskivokaali */ï/ on usein väljentynyt. Tämä näkyy
esimerkiksi muinaisruotsin sanassa næþ- (myös niþ- sekä misl. nið)
’uusikuu’, jonka ensitavun vokaali palautuu kantaskandinaavin keskivokaaliin *nïð(w)u < paleogermaanin *niðwā- < kie. *ni-tu̯éh2(EDPG: s.v. *nidwō-). Samalla väljentymisellä tulee myös selittää
rekonstruoituun muotoon *hnawwa- (vertaa Kluge & Seebold: s.v. genau). Tämän jatkaja muinaisruotsissa olisi ollut nagge ̣r tai nugge ̣r.
6. Otaksuttavasti tämän analyysin pohjalta on useasti palautettu kantamuotoon suppenemista laukaisevia palataalisia vartaloelementtejä, kuten esim.
rekonstruktioissa **hnaww(i)a ja **hnewwia (Torp 1919: s.v. nøgg) tai rekonstruktiossa **hnewwja (EDPG: s.v. *hnawwu-). Nämä eivät kuitenkaan
vastaa itäskandinaavin asua niugge ̣r. Lähtömuodosta **hnewwja (**hnewwia)
olisi ennemmin kehittynyt murtumaton mrts. **nygge ̣r (Schalin 2017: 208).
Yhtä lailla muodosta **hnawwja olisi kehittynyt mrts. **nygge ̣r välivaiheen
**nøggr jälkeen (SEO: s.v. snygg).
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vokalismi uuden ajan ruotsin sanassa nägg (Kock 1911–16: 317) ja
varauksin nykygotlannin sanassa neggur. Molemmat nämä siis palautuisivat asuun *hnïwwa- siinä, missä nrts. njugg palautuisi asuun
*χne̟ wwa-.
Levikki mainitulle uudennokselle (*/e̟ / > */ï/ takavokaalin
edessä) kattaa tänä päivänä johdonmukaisimmin vain Gotlannin ja
Taalainmaan Älvdalenin, mutta koska se on uudennos, se saattaa
kieliä muinaisesta paljon laajemmasta murrejatkumosta nimenomaan Ruotsin itärannikolla, siis samalla rannikolla, mistä useimmat lainasanat kantasuomeen on saatu (Schalin 2018: alaluvut 1.2,
2.1 & 4.2). Juuri tämän etymologian osalta myös attestointi tukee
väistynyttä laajempaa murrealuetta, kun lähdetään siitä, että sana
nägg ’kitsas [1614], niukkasatoinen (vuosi) [1738, 1749], (sairaudesta) heikko [1738, 1749]’ on palautettava asuun *hnïwwa- ja tämän lähtömuodon jatkaja on löytänyt tiensä murteista uuden ajan
ruotsiin (SAOB: s.v. nägg).

Lainasubstituutiosta ja sen fonologiasta
Esiaste ruotsin sanoille njugg ja nägg ja samalla ilmeinen ehdokas
lainaoriginaaliksi käsiteltäville sanoille nivo, niuha ja nuiva on palautettava luoteisgermaanin rekonstruktiotasolle asuun *χnewwa-.
Tätä ei silti äänteellisistä syistä sovi olettaa yhdenkään mainitun sanan lainaoriginaaliksi. Originaalissa on täytynyt olla suppeampi vokaali, joka toki on edustettuna sanassa niugge ̣r, mutta jonka tarkka
suppenemisaikataulu mm. suhteessa okkluusioon *-ww- > *-ggw- on
kiistanalainen. Kaikki tätä koskevat perinteiset analyysit edellyttävät kukin tavallaan jotain erityistä laukaisevaa äänneympäristöä,
joka olisi aiheuttanut suppenemisen. Tällaisesta laukaisijasta ei
ole heijastusta käsiteltävissä lainasanoissa. Edellä käyty keskustelu osoitti kuitenkin sen, että äänneympäristöä on etsitty väärältä
suunnalta, koska kehitys */e/ > */ï/ on vain sekundaarisesti suppeuttava. Ensisijaisesti on kyse vokaalin takaistumisesta, jonka on
aiheuttanut jälkitavun *-(w)a-. Lainasanojen originaaliksi onkin
katsottava *hnïwwa, jonka jatkaja ei olekaan njugg vaan vuosina
1614–1749 attestoitu ja murteista lainattu nägg.
Toki kiusaus olisi suuri olettaa, että sanassa niuha jakso -uhedustaisi äännesubstituutiota originaalille, jossa *‑ww- olisi spi-
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rantistunut puolitiessä kehityksessään kohti okkluusiota ja olisi jo
ehtinyt toimia laukaisevana konsonanttijonona suppenemiselle esim.
̱ wa-.
̱
asussa **hnig.g
Korvaavassa sekvenssissä -uh- edustuisi niin
labiaalinen kuin spiranttinen elementti, olkoon että metateettisessä
järjestyksessä. Tällainen foneettinen täsmävastaavuus ei pikkunäppäryydessään kuitenkaan yksinään riitä (vertaa metodologista kritiikkiä Schalin 2018: alaluvut 2.2 ja 3.3), vaan kaipaisi tuekseen
rinnakkaistapauksia, joita on vaikea löytää. Parempi lopputulos on
saavutettavissa mikäli hyväksyy oletuksen, että -uh- on voinut korvata sekvenssin *-ww- siinä missä se on sporadisesti voinut korvata
vokaalinvälisen puolivokaalin *V.wV yleensäkin. Olen Jorma Koivulehdolle suuresti velkaa siitä, että hän aikanaan kiinnitti huomiotani kahteen sanaan, joissa jälkimmäinen äännesubstituutio olisi
kuviteltavissa:7
sm, karj, ink. rauha ~ vi. rahu ~ ukSt. rauh < mksm. *rauha
← germ. Luot. *rāwō (tai kskand. †rāwu) > kas. rāwe ’rauha,
levollisuus’ ~ mysks. rāwa ’ibid.’
(SSA: s.v. rauha; LägLoS: s.v. rauha; Bentlin 2008: 251; Käsi
2011: s.v. rauh).
sm, karj. lauha (vrt. ly, vps. lauhtuda ’lauhtua’ ja vi. lahva,
lahve) < ksm. Sl. *lauha
← germ. Luot. *χlāwaz (t. kskand. †hlāwaz) > mysks. (h)lāo
’haalea (viileä, laimea, vaimea)’ (LägLoS: s.v. lauha1; Katz
1990: 50).
Substituution *VwV → *VuhV voisi nähdä yhtenä esimerkkinä kahden muun substituutiosäännön ohella, jotka kaikki yhdessä osoittavat, että kskand. *-w- ~*[u̯] ja mksm. *-v- ~*[ʋ̯] eivät olleet toistensa täydellisiä vastineita. Näyttää siltä, että kantaskandinaavin
puolivokaalin korostuneen velaaris-bilabiaalinen kaksoisartikulointi
on koettu vaikeaksi toistaa korvaamalla pelkällä foneemilla *-v-,
7. Tämän hän on tehnyt toistakymmentä vuotta sitten kirjeenvaihdossa, jota
minulla ei valitettavasti ole tallella. Koska vihjeet ovat nyt muistinvaraisia, on
asianmukaista osoittaa kaikki mahdollisesti lankeava kiitos ja kunnia näistä hänelle, missä taas kaikki kritiikki selityksen heikkouksista tulee kohdistaa minuun, joka toisin kuin Koivulehto päätin julkaista havainnot.
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joka lienee ollut nykyisenlainen velarisoimaton labiodentaali. Siksi
myöskin bilabiaalinen */p/, kuten esim. sanoissa arpi ja häpeä, on
ollut käytössä (LägLoS: XXII) ja kaiketi myös */k/ sanoissa aika
ja raaka, vaikka kahden jälkimmäisen esimerkkisanan etymologioiden oikeellisuutta onkin kyseenalaistettu (näin LägLoS: s.v. aika,
raaka; vertaa myönteisempiin kantoihin Hofstra 1985: 103–104,
313, 333, 340; SSA: s.v. aika, raaka). Kyseenalaistus ei kuitenkaan huomioi edellä mainitun velaarisen vastaamattomuuden oikeaa luonnetta. Näiden lisäksi esitänkin, että on voinut olla kolmas
äänteenkorvaamiskäytänne, jonka myötä kantaskandinaavin sekvenssi *Vw(w)V olisi korvautunut myöhäiskantasuomen sekvenssillä *VuhV. Tätä tukevat sanojen rauha ja lauha etymologiat,
molemmat sellaiset, joissa niin semantiikka kuin sanan muut äännesubstituutiot ovat niin selvät, että ne eivät juuri kommentteja kaipaa.8 Näiden kahden oheen voisi nyt kolmantena esimerkkinä lisätä
seuraavan (SSA: s.v. niuha1, niuha2):
sm, karj, vps. niuha < ksm. SlP *niuha
← kskand. *hnïwwa- > uuden ajan ruotsin nägg ’kitsas, vähäsatoinen (vuosi), (sairaudesta) heikko’ ~ ?ngotl. neggur (viitteet kuten tekstissä ylempänä).
Sanoihin lauha ja rauha nähden äännesubstituutio ei viimeisessä
esimerkissä ole aivan identtinen, mutta hyvin läheinen ottaen
huomioon, että pääsääntö korvatessa soinnillisia konsonantteja
on se, että niiden kahdentuminen lainaoriginaalissa ei normaalisti
8. Mikko Bentlin (2008: 251–253; vertaa myös LägLoS: s.v. rauha) on argumentoinut erinomaisen perusteellisesti sen puolesta, että rauha voisi olla alasaksalainen laina. Selitys on sinällään ansiokas, joskaan ei erityisen taloudellinen;
se venyttää kronologisia ja murteellisia oletuksia joka kysymyksessä lisäämällä
apuoletuksia, joiden tueksi on hyvin ohutta muuta evidenssiä. Lisäksi on metodologisesti vaikeaa hyväksyä, että itämerensuomen pohjoisryhmässä ja setossa esiintyvät vastineet, jotka molemmat edellyttävät muotoa *rauha, olisivat
syntyneet riippumatta toisistaan, samalla kuin viro (yhdessä muiden eteläviron
murteiden kanssa) on eri kannalla. Sanalle lauha on yleensä esitetty aivan eri
lainaoriginaali, mutta se tuo mukanansa niin äänteellisiä kuin semanttisia hankaluuksia (LägLoS: s.v. lauha1). Merkityksensä kannalta parhaan lainaoriginaalin, eli tässä kirjoituksessa käytetyn, on esittänyt Katz (1990: 50), mutta
se on jäänyt pitkälti huomioimatta epäonnistuneen äänteenkorvaamishypoteesin
takia.
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vaikuta substituointiin. Näin ollen lähtökohtana tulee olla, että ksm.
-(u)h- sanassa niuha on samanlainen velaarisuuden vahvistaja kuin
sanoissa lauha ja rauha, sekä viime kädessä samankaltainen kuin
-k- sanoissa aika ja raaka. Huomionarvoista on, että vokalisoituneena mksm. ‑u- on varmaankin ollut velaaris-bilabiaalinen ja näin
ollen myös vastannut kskand. ‑w-:n kaksoisartikulointia huomattavasti paremmin kuin *-v-. Verrattava esimerkki sekvenssin käytöstä
äännesubstituutiossa on ‑hk- ← *‑g-̱ (Hofstra 1985: 94–95).
Samaan foneettisesti hankalaan lainaoriginaaliin voisi myös
ajatella sovellettavan muita korvaamiskäytänteitä. Suomen itämurteiden pohjoisosan ja pohjoismurteiden abstraktisubstantiivissa ja
adjektiivissa nivo (SSA) voisi olla edustettuna yksinkertaisin korvaamiskäytänne (sama kuin sanassa kuva ← kskand. *skuwwa-).
Tämän etymologian ongelmana on kuitenkin suppea levikki ja hyvin
erikoistunut merkitys. Näin ollen nimenomaan tämän sanan voisi
kenties paremmin tulkita johdetuksi (osin takaperin) sanasta niuha1.
Hyvin läheinen vastine syntyisi, jos rannikkokantasuomi olisi
voinut sallia äännejakson **iuvV-. On kuitenkin kyseenalaista, olisiko se ollut fonotaktisesti suosittu rakenne tai ylipäätään sallittu. Sanastossa lienee tosin esiintynyt *sauva, mutta vielä tänäkin päivänä
puuttunee vastaava suppeavokaalinen esimerkki -iuvV- edes tavallisissa nuorissa muodosteissa (kuten rouva, vauva ja Teuvo). Esimerkissä kiuas (vertaa uudissana liuos) tällainen sekvenssi esiintyy
mutta vasta hyvin myöhään, koska tavurajalla on tietenkin vanhaan
suomeen saakka ollut heikkoasteinen velaari. Vastaavissa fonotaktisesti hankalissa tilanteissa myöhäiskantasuomen eräs äänteenkorvaamistapa onkin ollut juuri metateesi, kuten tunnetuimmin sanassa
laiva ← kskand. *flawja-. Olkoon niin tai näin fonotaksin sallittavuuden suhteen, metateesi esiintyy tässä suppeusharmonisessa diftongissa jopa spontaanisti, kuten varianteissa luikas ja luikastua
(SKES: s.v. liukas). Metateettinen korvaamiskäytänne näyttääkin
olevan edustettuna adjektiivissa nuiva, ja tässä tapauksessa myös
tavun ydin on ollut sen piirissä:
sm. nuiva < ksm. SlP *nuiva (pro **niuva)
← kskand. *hnïwwa- [*hnïuwa-] > rts. nägg ’kitsas, vähäsatoinen, heikko’ ~ ?ngotl. neggur.
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Kuten jo ylempänä tuli todettua, sana niukka (~ niukas) ei itsessään
liene lainasana ollenkaan. Siitä vihjaa jo vahvasti kahdennus, joka ei
ole säännönmukainen substituutio muinaisskandinaaviselle soinnilliselle geminaatalle -gg- (vertaa leka ← slägga ’leka’). Tämän lisäksi
tulee muistuttaa siitä, että niukka on helposti ymmärrettävissä johdokseksi sanasta niuha (tai nivo).

Lainojen semantiikasta
Semanttisesti lainaoriginaali ja erityisesti sen pesye laajemmin tarjoaa varsin laajan kirjon merkityksiä, jotka ovat laajalti päällekkäisiä esitettyjen lainasanojen merkitysten kanssa. Itämurteiden
niuha1 ja niukka eivät oikeastaan kaipaa selityksiä ollenkaan, koska niiden merkitykset ovat ilmeisen saman sisältöiset kuin lainaoriginaalin. Mitä tulee sanaan nuiva, pitää todeta, että ruotsin sanan
njugg semanttisista kuvauksista vastine ’kitsas’ (englanniksi ’stingy,
parsimonious’) voi osin peittää alleen sen, että njugg ei perimmiltään
kuvaa rahan ahneutta vaan kielteisen ’pikkumaiseen’ tai ’nuivaan’
asenteeseen pohjautuvaa haluttomuutta ”annostella” runsautta
muille. Vastahakoisuus annostella muuta kuin alikokoisia eriä tulee
selväksi, kun mennään taemmas lainaoriginaalin merkitysketjussa.
Perusverbi on germaanisella puolella vahva verbi *χnewwan-, jolla
on skandinaavissa merkitys ’tökkiä, tönäistä, törmätä, kolhaista’ ml.
erikoistuneet merkitykset missä alus kolhaisee laituria tai ihminen
tökkii toista sormella rintaan (Alexander Jóhannesson 1956: 217–
218; vertaa Etymonline: s.v. nudge). Nykysaksan pikkutarkkuutta
koskevat merkitykset ovat näin ollen samaa perua kuin niukkuutta
ja kitsautta koskevat merkitykset.
Ruotsiksi se, joka on njugg, on myös ’epäsuopea’, ruotsiksi
’ogin’. Sanan nuiva merkityslistalta voisi suoraan luetella sanaa
njugg koskeviksi ainakin kohdat ’penseä, haluton; tylyhkö, nyrpeä,
tuikea’. Paljastavaa on, että kun Sveriges radion ajankohtaistoimitus
kesällä 2017 raportoi perussuomalaisten hajaannuksesta, se viittasi
”Nuivaan manifestiin”, jossa vaadittiin enemmän kiristyksiä turvapaikkapolitiikkaan kuin mitä perussuomalaiset olivat hallituksessa
saavuttaneet, muotoilulla ”det kärva, njugga manifestet” (Johnson
2017). Sanan nägg merkityksistä ’(sairaudesta) heikko’ vastaa sanan nuiva merkitystä ’kuivahtanut, kuihtunut, näivettynyt, nuutu-
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nut, nuokkuva’ ja tietenkin myös sanan niukka merkityksiä ’heikko,
laiha’.
Merkityksissä ’tylyhkö, nyrpeä, tuikea; nuiva’ sekä ruotsin
merkityksessä ’ogin’ on lisäksi piirteitä, joiden pohjalta on helposti
johdettavissa merkitykset, jotka on lueteltu sanan niuha2 alla, erityisesti ’vähän vihainen’, ’salavihainen’ ja miksei myös ’äkäinen’.
Nämä ovat toisen henkilön mielentiloja, jotka ovat pääteltävissä
hänen nuivasta suhtautumisestaan. Voi myös olla, että tässä on jälkiä vanhemmasta konnotaatiosta, joka on näkyvissä tönäisemistä
merkitsevässä verbissä, jolla länsigermaanissa on väkivaltaisempia
ilmentymiä kuten ’lyödä, puskea’ ja jopa ’murskata’.
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Michiel de Vaan

Wrestling with metathesis
1. Metathesis of r is one of the most frequent phonetic changes. Depending on language and on preferred syllable structure, the metathesis can take various forms. The stability of r in the name Petrus and
its descendants in European languages is striking, and must surely
be due to continuous familiarity with the biblical name. Whereas r in
this name is therefore ‘rock-solid’, as in the case of the honorand of
this volume, it has been less stable in the appellative lexicon.
In Dutch, we find regular, rightward r-metathesis of the type
rV > Vr before the dental consonants t, d, s, n, and only if V was
a short vowel that stood in closed syllable before the final phases of
the Old Dutch period, that is, before the year 1200. Examples from
Middle Dutch are sport (compare unmetathesized Standard German
Sprosse) ‘rung’, berd (G. Brett) ‘board’, vorsch (G. Frosch) ‘frog’,
borst (G. Brust) ‘breast’, ors (G. Ross) ‘horse’, borne (G. Brunnen)
‘well’. This metathesis is maximally applied in southwestern Dutch
dialects but is found in a decreasing number of lexemes as one goes
from Flanders and Brabant east and southeast, towards Cologne and
Trier (Goossens 1998). Flemish even has a few cases of metathesis
in originally open syllables, e.g., terden ‘to tread’ (G. treten), verde
‘peace’ (Standard Dutch vrede, G. Frieden). The metathesis can be
dated between 1050 and 1150 on the basis of toponymical evidence
(Van Loon 2003).
The rightward r-metathesis was accompanied by vowel changes. Most scholars reconstruct a brief, intermediate stage *CǝrT or
*Cr̥T, in which r was preceded or accompanied by a centralized
vowel which, depending on the dialect, may emerge as short a, o, e,
or as front rounded u /œ/. For instance, PGmc. *þriddjan- ‘third’
surfaces as Middle Dutch derde, darde, or dorde, depending mainly
on geographic variables. Vowels of metathesized sequences usually
remain short before a voiced dental, unlike inherited Vr-sequences
which often lengthen the stressed vowel, as in MDu. eerde, MoDu.
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aarde ‘earth’, MoDu. doorn ‘thorn’ (van Loon 2014: 225–227, de
Vaan 2011).
In the opposite direction goes the regular metathesis of the sequence Vr to rV before the cluster *xt, as in MDu. vrucht ‘fear’
(MoHG Furcht, PGmc. *furxti-), wracht ‘made’ (pret. and ptc.
to werken ‘work’), and the many personal names in -brecht from
*berxta- ‘bright’. Similar but apparently independent changes took
place in English. R plus short vowel underwent metathesis before
s and n, sometimes also before d (Campbell 1959: 184), as in OE
burna ‘stream’, forsc ‘frog’, hors ‘horse’, though there are many exceptions. The reverse metathesis of Vrxt to rVxt is also found in
English, cf. fright, wrought, and bright.
I will apply these insights to the etymology of Dutch worstelen
‘to wrestle’ and English wrestle, which has hitherto been regarded as
unknown. The words have been connected with worden ‘to become’
(PGmc. *werþan) or with Dutch wroeten ‘to rummage’ (PGmc.
*wrōtjan), but these etymologies are semantically uncompelling and
do not explain the vocalism of the attested forms. In this paper, I will
propose a new etymology which, ultimately, derives the Germanic
verbs for ‘to wrestle’ from the PIE root *wreik-́ .
2. First we will have a look at the Anglo-Frisian and North Germa
nic evidence. We find two different verbal formations:
2.1. Old Frisian wraxlia, Modern Westerlauwers Frisian wrakselje,
Old English wraxlian, Modern English dialects wraxle ‘to wrestle’.
These point to an Anglo-Frisian verb *wrāxsalōjan from PGmc.
*wraixs-, with shortening of *ā before -xsl- both in English and in
Frisian.
2.2. Old English wrǣstan, MoE wrest ‘to turn’ from PGmc. *wraistjan or *wraixstjan, cognate with OIc. reista ‘bend, wrestle’, Danish
vriste, from PGmc. *wrai(x)stōn. The cluster st may reflect either
*-st- or *-xst- because the velar fricative *x was regularly lost in
this position in North and West Germanic, cf. Dutch mest, OHG mist
‘manure’ from *mixstu-, versus Gothic maihstus (Campbell 1959:
170). An l-frequentative *wrai(x)stilōn is found in Old English
wrǣstlian, whence with vowel shortening (Luick 1964 I: 188, 326)
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the two different results Middle English wrestlen and wrastlen, and,
with raising of e between r and dentals, wristele (Luick 1964 I:
376). With r-metathesis we find Middle English warstle, Scots and
northern English warsle.
It now transpires that English wrestle can be explained from a
frequentative *wraixstalōn ‘to keep turning back and forth, wrestle’. The reason to prefer *wraixstalōn over *wraistalōn is that it
allows us to connect wrestle directly with wraxle from *wraixsalōn.
In other words, we can derive wraxle and wrestle from the same root
*wraixs-. This form in turn looks like a verbal s-derivative to an
o-grade variant of the PIE root *wreik-́ ‘to turn’ (LIV2: 699).
3. Dutch and Low German show quite some variation in the vocalism
of the derivatives belonging to this stem. Using the insight gained
from the Anglo-Frisian and North Germanic data, we can trace back
the Continental West Germanic forms to the following original variants:
3.1. The isolated, Early MDu. noun wreistel ‘rudder’ (1240,
southeastern Dutch) presupposes a PGmc. or WGmc. nominal
*wrai(x)stila-.
3.2. Unmetathesized MoDu. writselen ‘to rub, move up and down
continuously, shift’ (first attested in 1547) and wriessen ‘to fiddle,
fidget’ (before 1524) presuppose a verb *wri(x)stelen or *wrī(x)stelen.
3.3. Long or short a-vocalism occurs in MDu. wraestelen (1481,
Holland) ‘to wrestle’, Early MoDu. hem wraesten ‘to toil’ (ca. 1550,
Antwerp), MDu. and MoDu. wrastelen and wratselen (mainly in
Holland), southeastern Limburgish vraatsjele, vrassele ‘to wrestle,
fight, move to and fro’, Ripuarian frasseln. The variants wraesten
and wraestelen have long /a:/, which normally goes back to WGmc.
*/æ:/, traditional *ē1. Wrastelen, wratselen with short a is best explained from shortening of /a:/ before the consonant cluster, the absence of r-metathesis showing that they still had a long vowel when
metathesis took place. Dutch /a:/ is not the usual reflex of Germanic
*ai, but there are a few exceptions (de Vaan 2017, chapter 20).

186

Most of the exceptions were borrowed from Old Frisian, where *ai
developed into /a:/, or they continue a development in the unstressed
syllable. Neither of these two possibilities applies to wraeste(le)n. Instead, the word may be compared with the noun klaver ‘clover’ from
PGmc. *klaiwaz, -iz- (Kroonen 2013: 290–291). Klaver shows an
irregular reflex /a:/ of *ai and it possesses the unusual reflex v of
intervocalic *w (which mostly surfaces as w in Dutch). In de Vaan
(2017: 486–487), I have argued that the rise of aa and v in klaver
are interdependent. Dutch v from w was regular when in close contact with r, especially in anlaut: wr- is pronounced as [vr-] in Modern Dutch, and -rw often became -rf in dialects. Apparently, vowel
syncope led to a preform *klaiw-z-, which shared the wide-spread
allophonic lowering of *ai to a low-to-mid diphthong /ae/ before r,
x, and (x)w, yielding a pronunciation *[klaewr]. When the post-syncope sequence wr became vr, the combination /ae/ found itself in a
phonetically unusual position, and it apparently was not restored to
/ai/ but reinterpreted as /æ:/, ultimately giving Dutch aa in part of
the dialects.
Since the cognate forms suggest that Dutch /wra:st/ continues PGmc. *wraixst-, the word had *ai in a similar environment as
in *klaiwaz- which became klaver. In *wraixst-, the *ai originally
stood before *x, one of the consonants causing the lowering of *ai to
[ae], but *x was then lost before *st. If *ai had become [ae] before
*x was lost, the new sequence [aest] contrasted with inherited [aist],
and we can expect, in part of the dialects, the same early merger of
[ae] with Old Dutch /æ:/ as in klaver ‘clover’.
3.4. Next we find the MDu. verbs warstelen (1348, West Flanders),
werstelen (1320–40), worstelen (1240), and Modern Dutch worstelen (1526) and wurstelen (1566, and in modern dialects). The vowel
variation between worst-, werst-, and warstelen shows that we are
dealing with metathesis of original *wrVst-, allowing us to postulate
a preform *wr_xstalōn. The merger of short vowels in a centralized
vowel means that we cannot decide the original quality of the short
vowel on the basis of the attested forms alone. At the time of the metathesis, the vowel must have been short, but since long vowels and
diphthongs were shortened before consonant clusters quite regularly
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in Dutch (cf. Du. ochtend vs. OS ūhta, Dutch oksel ‘armpit’ from
*ōksala, and others), a long vowel or diphthong is also possible.
The most straightforward reconstruction from a comparative perspective would be *wraixstalōn, developing into Old Dutch
*wrāstlon by the trajectory described in the preceding section, followed by pre-cluster shortening of ā to a predating the r-metathesis.
Another option is to assume that, in some or all dialects, the stem
vowel *ai was replaced by *i under the influence of cognate forms
such as wrikken ‘to wrench’ and wringen ‘to wring, wrench’, giving
*wrixstlon > *wristlon, which then regularly underwent r-metathesis.
3.5. For Belgian Limburgish fräöselen (Hasselt), frousele (Genke)
and related forms which require a preform *frūselen (cf. the online
e-wld.nl s.v. ‘worstelen’), Debrabandere (2011: 116) proposes an
origin from the verb fronselen ‘to crease, wrinkle, frown’ (first attested in 1611), a frequentative of fronsen ‘to fold’ which goes back
to the French loanword fronce ‘wrinkle, fold’. Nasal loss plus vowel
lengthening is regular in many dialects, as is the raising of French
nasalized [õ] to [u].
I leave out of consideration a number of unmetathesized forms
attested in Low German, such as East Frisian wrösseln, frösseln,
Eiderstedt wrösseln ‘to wrestle’, Westphalian froos(s)eln, frusseln
‘to fight, wrestle; irritate’, whose exact explanation is not yet clear
to me.
4. A cognate nominal form is Old English wyrst, MoE wrist, Old
Frisian hondwrist ‘wrist’, fōtwrist ‘instep’, Old Norse rist ‘instep,
wrist’, which may continue *wristi- or *wrixsti-. As proposed by De
Vries (1961: 448), Krahe & Meid (1967: 167), and Seebold (1970:
566), the existence of its near synonym PGm. *wrīxan- ‘instep’,
continued in MDu. wrijghe, wrijch, OHG rīho, renders it likely that
wrist goes back to *wrix-sti-. It does not live on in Dutch or German,
but the Dutch verb writselen (see above) shows that *wrixsti- or a
derived verb *wrixstōn may at some point have existed. The formation seems to be a -sti-suﬃxation to the zero-grade *wrix- of the
root, cf. *funxsti- ‘fist’, *mixsta- ‘fog’.
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́
5. All these Germanic forms go back to the PIE verbal root *wreik-,
*wroik-́ , *wrik-́ ‘to twist’ (LIV2: 699), which outside Germanic is
also attested in Baltic (Lithuanian rìšti ‘to tie’) and Iranian (Avestan
uruuisiia- ‘to turn’ intr., uruuaēsaiia- ‘to turn’ tr.). For the noun
*wrīxan-, Kroonen (2011: 261–262, 2013: 596) reconstructs a
́
́
PIE n-stem *wreik-ōn,
*wrik-n-os
based on the comparison with
Lithuanian ríešas ‘instep’.
As suggested above, the comparison of *wraixsalōn with
*wraixstōn, *wraixstjan, suggests a basis *wraix-s-, an s-stem
verb derived from the PIE root mentioned above in the o-grade, i.e.
*wroik;́ note that we often find PIE o-grade in verbs of repetitive
or imperfective action, to which ‘wrestling’ belongs. Note also the
presence of -ai- in the adjective *wraixa- ‘slanted’ (< PIE *wroikó ),
which belongs to this word family (Swedish dial. vrå ‘stubborn’, ME
wrau ‘angry’; Kroonen 2013: 593).
Whereas the addition of iterative -alōn is straightforward, the
source of the *t in *wraihstōn, *wraihstjan is less clear. A few verbs
in -st- render loud, crackling sounds (Krahe & Meid 1967: 258), but
we also find Gothic af-hrisjan ‘to shake off’ versus Old Norse hrísta
‘to shake’, and Gothic fraisan ‘to tempt’ vs. ON freista ‘to tempt’.
These pairs suggest that North and West Germanic verbs in -st- can
also stem from t-suﬃxation to a verbal stem in *-s-. Kroonen (2013:
152) argues s.v. *fraisan- that an intermediate noun *frais-tō- may
have existed from which ON freista was derived. The existence of
the nominals *wraixs-tō- and *wrixs-ti- would in our case explain
the verbal derivatives in West and North Germanic, and the ablaut
variants might be interpreted as a remnant of ablaut in the verbal
́
s-stem, PIE *wr(e/o)ik-s-.
Of course, these final suggestions remain
speculative.
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Jussi Ylikoski

Kuopimisen alkuperästä
Tässä kirjoituksessa esitän uuden, kieltämättä hieman hypoteettisen etymologian eräälle suomen verbiparille. Pari vuotta sitten tulin
hankkineeksi englanninkielisestä Wikipediasta (s.v. Reindeer) tietoa
peurojemme ja porojemme amerikkalaisista sukulaisista karibuista,
ja huomioni kiinnittyi seuraavaan etymologiseen tiedonantoon: ”The
name caribou comes, through French, from Mi’kmaq qalipu, meaning ‘snow shoveler’, referring to its habit of pawing through the
snow for food.” Tämä selitys lieneekin uskottava (ks. Chamberlain
1901, Hewson 1983), mutta tässä yhteydessä sen merkitys on vain
välillinen. Sananselityksen sanat habit of pawing saivat minut saman tien ajattelemaan yhtäältä koparoillaan jäkälää kuopivia poroja
ja toisaalta sitä, että englannin paw ei ole ainoastaan substantiivi
vaan myös instrumentaalinen verbi, jolla viitataan siihen, mitä koparoilla ja käpälillä, jaloilla ja käsillä, sorkilla ja kavioilla voidaan
tehdä – kuopia.
Muutama vuosi aiemmin olin pohtinut suomen melko monimerkityksistä, mutta aina ”manuaalista” kietomista ja kietaisemista esittäen, että verbipari voi palautua sinänsä attestoimattomaan
substantiiviin **kieta, joka edelleen voisi palautua kantasaamen kättä merkitsevään *kiete ̮-muotoon (Ylikoski 2010). ”Kiedoilla” kietominen ja kietaiseminen rinnastuisi näin ollen potkilla potkimiseen ja
kourilla kourimiseen. Karibun etymologiaa seurannut assosiointini
johti tuota pikaa hypoteesiin, että karibut ja porot kuopivat ja kuopaisevat ”kuovillaan” – toisin sanoen siihen, että tämän pedaalisen
verbiparin taustalla olisi muuten attestoimaton sana **kuopa. Mainittakoon, että peräpohjalaismurteissa on kyllä olemassa lyhytvartista sukkaa, syylinkiä ja sukanterää merkitsevä kuopa, johon palaan
jäljempänä, mutta se ei näytä kuopimiseen varsinaisesti liittyvän.
Kuopimisen taustalle hahmottelemani hypoteettinen **kuopa
tai kantasuomalaisempi *koopa kaipaa tietysti esiintymien lisäksi myös merkitystä ja oman alkuperänsä selitystä. Päättelyketjun
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päässä näkyykin välittömästi kantagermaanin kavioita, kenties myös
sorkkia ja muita käpäliä merkinnyt *χōfa-z (> ruotsin hov, saksan
Huf, englannin hoof jne.). *χōfaz itsessään ei ole aivan uusi tulokas
suomen sanaston alkuperää koskevien selitysten joukossa, mutta yllättävän uusi kuitenkin. SKES ja vielä SSA:kin tyytyvät kuvaamaan
suomen kavion itämerensuomalaiseksi sanaksi, jonka vastineita ovat
mm. karjalan kabju, vepsän kabj ja viron kabi, mutta tarkempaa yritystä sanan alkuperän selittämiseksi ei esitetä. Sittemmin paikkansa
on kuitenkin vakiinnuttanut alkuaan Sirkka-Liisa Hahmon (1988:
118) esittelemä Tette Hofstran selitys, jonka mukaan kavion taustalla olisi juuri kantagermaanin *χōfaz.
Selityksen toistavat suunnilleen samassa muodossa Nikkilä
(1993: 97) ja LägLoS (1996: 69–70), ja viimeksi sitä on täsmentänyt Kallio (2012: 229; 2015: 29), joka toteaa kavio-sanueen palautuvan esi-itämerensuomalaiseen *kapa-vartaloon, jonka lähteenä
on paleogermaanin *kāpa-. Tähän keskusteluun itselläni ei ole juuri
muuta lisättävää kuin pieni ihmettely, että puheena olevassa etymologisessa kirjallisuudessa ei näy koskaan viitatun etenkin Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa näkyvässä asemassa olevaan kaviota merkitsevään kaapa-sanaan (SMS s.v.), josta lause-esimerkkejä
alempana. Tämän suorastaan esigermaaniselta näyttävän sanan pitkään vokaaliin – jollaiset eivät tietenkään voi esigermaanisen ajan
esi-itämerensuomeen palautua – minulla ei ole selitystä, mutta muuten sana toki näyttäisi ilmiselvästi kuuluvan samaan kavio-sanueeseen.
Verbiparin kuopia ja kuopaista alkuperän selvittely sen sijaan
on jäänyt itämerensuomea kuvailevien synkronisten toteamusten tasolle. SSA:n kuvaus on käytännössä sama kuin SKES:n 37 vuotta
aikaisempi:
kuopia (Gan 1786; melko laajalti murt.) ’scharren’, kuoppia, kuopaista, kuoputtaa ~ ka kuopie ’kuopia, kuoputtaa, ruopsuttaa’ | ve
(prs.) kopotab ’(kana) kuopottelee’, (prs.) kobitše ̮ze ̮ ’kaapii’ (huom.
myös li kuʾopǝ ’hoitaa’, mō kūopiji ’maanviljelijä’).

Tämän kirjoituksen pääsanoma siis on, että myös kuopia-sanueen
voisi yhdistää germaaniseen *χōfa-sanueeseen – ei suoraan paleogermaanista alkuperää olevaan *kapa-sanueeseen, mutta periaatteessa myöhemmin lainattuun *koopa-vartaloon. Äänteellisesti on
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moitteetonta olettaa, että kantagermaanin *χōfa-z voisi edustua kantasuomessa *koopa-muodossa (äännevastaavuuksista esim. LägLoS
1991: XVII–XXII), ja juuri tästä syystä Kallio (2012: 229; 2015:
29) onkin aikaistanut *kapa-sanueen lainanantajan paleogermaaniin. Vaikka substantiivista *koopa tai sellaisesta periytyvästä pohjoisitämerensuomalaisesta **kuopa-muodosta ei ole jälkiä, on silti
mahdollista ajatella, että moinen substantiivi on voinut olla käytössä
etenkin sen jälkeen, kun *kapa-sanue on jatkanut omaa elämäänsä
*-ja-johtimen siivittämänä (*kapja; ks. etenkin Nikkilä 1993).
Nykyinen itämerensuomalainen kavio-sanue viittaa yleensä nimenomaan kavioihin eli sarveismuodostumiin, jotka ovat ominaisia
ns. kavioeläimille, joilla tällaisia kaviokynsiä on pariton määrä. Sama
merkitys on esimerkiksi ruotsin hov- ja saksan Hof-sanoilla, mutta
englannin hoof viittaa myös sorkkiin eli ns. sorkkaeläinten jalan kärkiosiin, joissa on parillinen määrä eli kaksi tai neljä sarveismuodostumaan päättyvää varvasta. Yhtä kaikki, myös saksassa kavio- ja
sorkkaeläimiä kutsutaan nimityksellä Huftier (Paarhufer, Unpaarhufer) ja ruotsissa nimityksellä (partåiga och uddatåiga) hovdjur.
Samasta *χōfa-kannasta on toista reittiä omaksuttu lähinnä poron
sorkkiin viittaava kantasaamen *kuopērē (> mm. pohjoissaamen
guobir), jonka kautta edelleen suomeen juuri poron sorkkaa merkitsevä kopara (Aikio 2009: 254). Samoin sekä kaviot että sorkat
kattava merkitys on venäjän sanalla копыто, josta lisää jäljempänä.
Jos oletetaan, että kantasuomessa on ollut kavioihin ja mahdollisesti sorkkiinkin viitannut *koopa, kuopia- ja kuopaista-verbien
alkuperää voi pitää mitä yksinkertaisimpana. SSA:n varoen mainitsema liivin kuʾopǝ ’hoitaa’ tuskin kuuluu tähän yhteyteen (ks. alla),
mutta muuten koko sanueen ydin on hyvin tiivistettynä Kielitoimiston sanakirjassa (s.v. kuopia), jonka määritelmä on ’kaivaa maata
tms. (jalallaan), kuop(s)uttaa’ ja ainoa esimerkki Hevonen kuopii
maata. Suomen murteiden sanakirjan (s.v. kuopia) monet esimerkit
koko kielialueelta eivät asiaa juuri muuksi muuta: Koirat kuapii pitkin nurkkii (Vihti), sirottihinkin (lampaalta kerittäessä) takajalaat
sittej jott‿ei saanun niillä kuapia (Nurmo), Sitä monttua härkä kuapii, minkä liakanarultansa ulettuu (Suoniemi), Toiset hevoset kuopii
pahemmin ku ruppu (= seimi) on tyhjä heinistä (Myrskylä), se oli
tullut se varsa ja laskettana sieltä narulta ne (kuivamassa olleet)
voatteet ja kuopina vihr̆reeks ne (ruohikossa), vòe hyvä ihme! (Juu-
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ka), mittee se kuopii! (lypsettäessä sorkkiaan siirtelevästä lehmästä;
Vehmersalmi), Ajappa poes nuo kanat ohrapeltoo kuopimasta! (Sotkamo). Luonnollisesti myös ihmisen jaloilla voidaan kuopaista (SMS
s.v.): siint aina kuopastii varpahiil ja taas ne läksiit kovast rantaa
päi (nahkiaisen poikaset rantahiekasta; Koivisto). Samoin karjalaś (Suojärvi),
sa (KKS s.v. kuopie): kana kuobie toppie roskia latt́ iel
hebońe kuobiu puolell‿aršinoa veräjäll‿edeh tahnuošša (Tver), kana
́
kuobi kai laukkumuan (Säämäjärvi), hebo dallal
maadu kuobii (Vitele).
Aivan näin yksipuolinen kieli ei tokikaan ole. Kun käyttöön otetaan ihmisten yläraajat, niillä voidaan kuopia ja kuopaista moneen
tapaan varsinaisen maan kaivamisen lisäksi: Onkoos toss Eerossa syhelmä kun se nim pitkin ihhoonsak kuapii (Orivesi), pihaaham piti
kuapii luural (Kymi), mie vaikka käsin kuovim pottoja (Rovaniemi),
se (tyttö) kuapaasi (hameenhelmansa) ja pyllisti palijaham perseensä (Nurmo), se (rivakka emäntä) ko se mej ja kuopas potaatit (ylös
maasta; Iitti), En kum pikkusen tuosta kuopaśin kynnellä, nin jo
veŕ lähtöö (Ilomantsi), pòeka kuopaś (= nykäisi) männessään, että
lähem matkaan (Maaninka), ne äijäk kuopasi kauhialla lusikalla
(puuroa samasta padasta; Himanka). Edelleen erityisesti kuopaiseminen viittaa laajalti myös nopeasti liikkumiseen ja liikkeelle lähtemiseen: Kuopaasi sängystä niin‿äkkijä ylähäj jotta (Kurikka), Kun
ne on saanuk kuulkaa jo kolomelta kuopaastan niittämähän (Kauhajoki), Läheppä kuopaśem̆ maa (polkupyörälläsi; Kangasniemi),
Virkku laukatak kuopasi tuonner riihen taka (Utajärvi). Näissäkin
esimerkeissä jalat ovat keskeisessä roolissa.
Vaikka kuopimisen perusmerkitys on melko selvä, etymologisointia mutkistavat myös monet muut samannäköiset ja -merkityksiset sanat, esimerkiksi SMS:n mainitsemat kuopita, kuoppia,
kuopsia, kuopsuttaa, kuopustaa, kuoputtaa, kuovaista, kaapaista ja
kaappaista sekä edelleen perinteisesti kuopimisesta erillään pidetty
kaapia (ks. SSA s.v.). Etenkin kaapaisemisella on monia merkityksiä (’kaapata, siepata, temmata; kipaista; vitoa pellavia t. hamppuja’ jne.), mutta siltikin on huomionarvoista, että siitä tulee mieleen
etenkin Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa mutta satunnaisesti
muuallakin tunnettu kaapa ’kavio’: esimerkiksi sev verran siinä (härän sorkassa) olì sitä̀ kaapaa että siihen kenkän kiinnis saì lyä̀tyä
(Vampula) ja hevonen löi minuva kaapallaa (Nivala), ja näitä muis-
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tuttaen Hevonen ei muuta kum pysthy hyppäs ja nuan kaapaasi
(etujalallaan tavoitellen miestä; Nurmo) ja elä mää likelle, se hevońe
on semmonen karski, se vòep kaviolla koapaśta (Maaninka) (SMS
s.v.). Kaapa-sanueen alkuperän tarkempi selvittely on jätettävä tulevaisuuteen, mutta suoraan kuopimiseen se ei voi materiaalisesti
yhdistyä, vaikka sanueiden merkityskentät huomattavan samankaltaisia ovatkin.
Kuopimisen alkuperää pohtiessa hakematta mieleen tulevat
mieleen myös kuopat. Suomen kuoppa lähimpine vastineineen on
jäänyt etymologiassa melkein yhtä vähälle huomiolle kuin kuopia,
mutta esimerkiksi SKES ja SSA pitävät nämä sanat erillään. Kuopan levikki on laajempi, ja sen myötä merkityksiäkin on useampia,
mikäli viron koobas ’kuoppa, luola’ ja sen murteiden koop ’kasa’ halutaan pitää samassa sanueessa (SKES s.v., SSA s.v.); yhtäläisyttä samanoloisiin permiläisiin sanoihin SSA arvelee satunnaiseksi.
SSA:n kuopimisen yhteydessä mainitsema liivin kuʾopǝ ’hoitaa’ ja
mō kūopiji ’maanviljelijä’ tosin mainitaan SKES:ssa pikemminkin
mahdollisesti kuoppa-sanueeseen kuuluvana. Lienee kuitenkin syytä edelleen pitää kuoppa ja kuopiminen erillään jo siitäkin syystä,
että niiden sanansisäiset klusiilit ovat pituudeltaan erilaisia, ja tällaisen eron sivuuttaminen olisi mielivaltainen poikkeama etymologisen tutkimuksen periaatteista. Tämän kirjoituksen nimetön arvioija
on myös ystävällisesti huomauttanut, että liivin sanue on ilmeinen,
joskin aiemmin huomiotta jäänyt laina lätin verbistä kopt ’hoitaa;
viljellä’, ja samoin viron sanan koop ’kasa’ alkuperäksi voidaan olettaa lätin kopa ’joukko, ryhmä; kasa’ (ks. Fraenkel 1962–1965 s.v.
kõpti 2., kúopa).
Kuoppiin päädyttyä on syytä palata myös edellä mainittuun
venäjän kavioita ja sorkkia merkitsevään копыто-sanaan, jolla on
vastineita laajalti slaavilaisissa kielissä ja joka on lainautunut itämerensuomeenkin (esim. karjalan kaputta, koputta ’kavio; sorkka’,
KKS s.v.) Kiinnostavaa kyllä, kantaslaavin *kopyto perillisineen
on tietoisesti jätetty yhdistämättä germaaniseen *χōfa-sanueeseen
(esim. Vasmer 1953–1958 s.v. копы́то; Kroonen 2013 s.v. *hōfa‑),
ja sen sijaan se kuvataan johdokseksi kaivamista merkitsevästä *kopati-verbistä, jonka perillisiä puolestaan ovat mm. venäjän копать
’kaivaa’ ja puolan kopać ’kaivaa; potkaista; kuopaista’. Näin siis
slaavilaisella taholla kavion nimitys näyttää johtuneen eräänlaises-
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ta kuopimisesta, kun taas suomen kuopiminen näyttää pikemminkin kuopimisvälineiden, ”kuopien”, avulla suoritetulta toiminnalta.
Molemmat kehityssuunnat ovat varmasti mahdollisia. Mahdolliselta tuntuisi sekin, että kuopia-sanueen kehitykseen olisi vaikuttanut
myös slaavin verbi, mutta esimerkiksi venäjän копать käännetään
sanakirjoissa yksinkertaisesti verbeillä kaivaa ja kääntää (maata)
sekä karjalan kaivua ja vepsän kaida, eli mahdollista muinaista yhteyttä kuopia-sanueeseen ja sen semantiikkaan ei ole enää kovinkaan selvästi havaittavissa.
On tietysti aiheellista pohtia yllä esitetyn *koopa-hypoteesin
uskottavuutta. Suomessa tai karjalassa ei ole kavioihin viittaavaa
**kuopa-sanaa. Kuoppa-sanueeseen yhdistetty viron murteiden
koop ’kasa’ tuskin rinnastuu kavioihin tai kuopimiseen. Peräpohjalaismurteiden kuopa (~ kuova) ’lyhytvartinen sukka; syylinki; sukanterä’ variantteineen kuoponen ja kuovikas (SMS) on niin ikään
syytä jättää omaksi luvukseen, luultavimmin saamen (esim. luulajansaamen guohpá id.) ja kenties osin myös skandinaavin sko-sanan
synnyttämäksi (SSA s.v.; Aikio 2009: 257). Slaavilaiskielten kavio
sanasto on yllättävän samannäköistä kuin alkuperältään erilähtöiseksi katsottu germaaninen *χōfa-sanue, jota haluan ehdottaa myös
kuopia- ja kuopaista-verbien taustalle – siitä huolimatta, että vain
slaavilaiskielissä kaviosanasto liittyy kiinteästi kaivamista kuvaaviin
verbeihin. Englannin hoof muuten toimii myös verbinä merkityksissä
’talloa kavioilla’, ’potkaista’, ’kävellä’ ja jopa ’tanssia’.
Myös suomen murteiden verbijohdosten rikkaus (kuopita,
kuoppia, kuopsia, kuopsuttaa, kuopustaa, kuoputtaa, kuovaista
jne.) voi helposti jouduttaa ajatukset moniin muihinkin merkityksiin.
Tästäkin huolimatta katson, että niiden ytimen muodostavat kuopia ja kuopaista, jotka kautta suomen ja karjalan kuvaavat lähinnä
eläinten jaloillaan suorittamaa maan kaivelua. Kourimisen ja kouraisemisen taustalla on kourimisväline eli koura, potkimisen ja potkaisemisen välineenä potka, kynsimisen ja kynsäisemisen välineenä
kynsi, sorkkimisen ja sorkkaisemisen välineenä sorkka, nokkimisen
ja nokkaisemisen välineenä nokka, käpälöimisen välineenä käpälä ja
niin edelleen. Tällaisten johtosuhteiden valossa on luontevaa ajatella, että kietomisen ja kietaisemisen taustalla voi olla **kieta (← kantasaamen *kiete ̮ ’käsi’) sekä lopuksi kuopimisen ja kuopaisemisen
taustalla **kuopa (← kantagermaanin *χōfa- ’kavio; sorkka’). Muis-
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tettakoon vielä myös lounaissuomalainen kaapa, jolla hevoset voivat
kaapaista, sekä edelleen pohjoisimpien murteidemme kopara ja siitä
johdettu koparoida ’potkia, takoa (etu)jaloillaan; kaivaa sorkillaan’
(SMS s.v.): ja se (poro) anto selekhän aika laila ko se koparoitti
miestä (Rovaniemi), Hirvas koparoittee jäkälää näkösälle (Kittilä).
Viimeksi mainitut selitykset sisältävät kuitenkin väistämättä spekulatiivisen lisäelementin, sillä kantasubstantiivit **kieta ja
**kuopa ovat loppujen lopuksi hypoteettisia. Pohjimmiltaan kyse on
siis samanlaisesta vaarasta kuin minkä Koivulehto (1989: 180–181)
tunnisti ja tunnusti selittäessään, että suomen ystävä voisi olla alkumerkitykseltään ’rakastava’ partisiippi verbistä **ystää ’rakastaa,
haluta’ (alkuperänään kantagermaanin *wunskja- ’haluta, himoita,
toivoa’ > saksan wünschen, ruotsin önska): ”Selityksen heikkoutena
on tietenkin, että oletettua germaanisperäistä kantaverbiä *ystää ei
kielestä löydy. Toisaalta: koko etymologiointiongelmaahan ei olisikaan, jos selvä kantasana olisi kielessä edelleen olemassa. ystävää ei
voi ollenkaan etymologioida, jollei samalla oleta, että kantasana on
hävinnyt.” (Koivulehto 1989: 180–181; ks. myös Saarikivi 2010:
252, jolla uusi ratkaisu ystävän arvoitukseen.)
Toisin sanoen voi todeta, että myös kuopia ja kuopaista olisi
selitetty aikoja sitten, jos kielessä olisi edelleen olemassa kantasana
**kuopa, johon verbijohdokset luontevasti perustuisivat. Yllä olen
pyrkinyt osoittamaan, että on teoriassa hyvinkin mahdollista ja jopa
todennäköistä, että tällaisen sanan merkitys olisi tällöin jotain, minkä voisi johtaa kantagermaanin *χōfa-vartaloon. Jos kaviota merkinnyt muinainen *kapa olisi lainattu vasta kantagermaanin ja kantasuomen aikoihin, se ei enää olisi ollut (esi-itämerensuomalainen)
*kapa, vaan juuri **kuopa (< *koopa) olisi tuon lainan kaikin puolin
odotuksenmukaisin nykysuomalainen vastine, ja tällainen lainasana
olisi ajat sitten osattu yhdistää lainan alkuperään.
Tämän ajatusketjun lähtökohtana on ollut kirjoituksen alussa
esittämäni havainto karibun algilaiskieli mi’kmaqin sanaan qalipu
’karibu; kuopija’ palautuvasta etymologiasta sekä sanan merkitystä
kuvailleen englannin nomenverbumin paw merkityksistä. Mahdollista on, että suomen kuopia ja kuopaista ovat kehittyneet kieleen puhuttaessa täkäläisistä, samanlaisista ikiaikaisista kuopijoista, joita
jo yli puolitoista vuosisataa sitten on Nils Johan Berlinin Oppikirja
luontotietehesen suomentajansa Henrik Gottlieb Peranderin suulla
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kuvannut: Paraitten peura wihtyy missä on kylmä; se elää ruoholla,
lehdellä, risulla ja peura-jäkälällä, jota kuopii sorkillaan talwella
lumen alta (Berlin 1860: 20).
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