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1 Johdanto 

Tässä työssä pyrin selvittämään komin kielessä käytettäviä rakenteita, joilla ilmaistaan

edessä ja takana olemista sekä siirtymiä tällaisiin paikkoihin, niistä pois tai liikettä nii-

den kautta. Luonnollisena laajennuksena tarkastelen myös aikaan liittyviä merkityksiä.

Mahdollisina mukaan tulevat myös muut käyttötapaukset kuten habitiiviset eli jollakin

lailla omistamiseen, antamiseen ja saamiseen liittyvät ja selkeästi idiomaattiset raken-

teet. Työ on deskriptiivinen kuvaus tämäntyyppisten rakenteiden luonteesta ja merkityk-

sestä. Työ kuuluu suomalais-ugrilaisen tai uralilaisen kielentutkimuksen alueelle.   

Komissa kuten suomessakin postpositioilla ja  adverbeilla  voi olla taivutusta  sijoissa.

Tämä tarkoittaa paikallissijoja ja suomen osalta myös essiiviä ja partitiivia, joilla on kie-

lihistoriallisesti paikallissijan tausta. Aihevalintani on samantapainen kuin kandidaatin-

tutkielmassani, jossa vertailin suomen ja neljän muun suomalais-ugrilaisen kielen pai-

kallissijoja keskeisimmän olo-, ero- ja tulosijojen kolmikon kannalta. Nyt tutkimuksen

kohteeksi olen valinnut vain yhden kielen, komin, ja siitä lähtökohtaisesti postpositio-

tai  adverbirakenteet,  joilla  ilmaistaan  edessä-  ja  takana-  merkityksiä.  Komin  kielen

oppikirjoissa esitetään päälinjat postpositioiden käytöstä, mutta kovinkaan syvälle yksit-

täisten postpositioiden osalta ei mennä. Lisäksi samojen muotojen käyttöä adverbeina ei

käsitellä sen enempää tai osassa tapauksia ei ollenkaan. Postpositioiden perusmerkitys

voidaan esitellä olosijaisen tapauksen avulla, sillä sitä voi pitää jonkinlaisena perusmuo-

tona (Tsypanov 2015: 130–131).

Komissa on kolme perusvartaloa, jotka liittyvät selvimmin tähän tutkimukseen. Kaksi

vartaloista liittyy takana olemiseen tai ajallisesti myöhemmin olemiseen (bör- ja saj-) ja

yksi vartaloista edessä olemiseen tai aiemmin olemiseen (voʒ́3-). Näihin perusvartaloihin

voi liittää johdinmaisia aineksia (-vyv- ja -lador-), jolloin kokonaistapausten määrä kas-

vaa paljon. Tämä runsaus on esitetty taulukossa 1. Lisäksi on kaksi muuta vartaloa, jois-

ta toisella on takana olemisen merkitys (myš(k)-) ja toisella on toisena merkitystyyppinä

edessä olo (veśt-). Näitä kahta en käsittele tässä tutkielmassani.
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Lisäksi osittaisen sijataivutuksen (8 muotoa) ohessa on possessiivista taivutusta, koska

possessiivisuffiksien liittäminen on mahdollista kuten suomessakin. Possessiivisuuden

lisäksi suffikseja käytetään muun muassa esim. definiittisyyden ilmaisemiseen ainakin

nominien yhteydessä. Kahta possessiivisuffiksia käytetään myös korostavassa tai defi-

niittisessä  merkityksessä.  Lisäksi  voidaan  liittää  predikatiivinen  monikon  tunnus  ja

komparatiivin tunnus. Näistä on tarkempi selonteko kappaleessa 2.3.9. (ÖKKM:n esitte-

lyssä) 

Tutkimuskysymyksenä on: 

 Millaisia ovat komin kielessä käytetyt rakenteet, jotka merkitsevät spatiaalista

edessä ja takana oloa tai temporaaliset ilmaukset tyyppiä ’ennen’ ja ’jälkeen’?

Lisäkysymyksinä ovat:

 Mikä on työnjako postpositioiden ja adverbien kesken?

 Mitä muita rakenteita esiintyy – muotoillaanko ajatus muuntyyppisin sanoin? 

 Millainen jakauma on spatiaalisten ja temporaalisten merkitysten välillä ja onko

mahdollisesti päällekkäisyyttä tai kaksitulkintaisuutta esim. liikettä kuvaavissa

tilanteissa?

 Mitkä ilmaukset ovat enemminkin idiomaattisia ja mitkä morfosyntaktisesti pro-

duktiivisia?

 Ovatko edessä- ja takana- tyyppiset rakenteet ja ilmaisut symmetrisiä keskenään

siinä mielessä, että molemmissa esiintyvät kaikki samantyyppiset tapaukset? To-

sin on jo se alustava epäsymmetrinen seikka, että takana- ja jälkeen- tyyppisille

on kaksi perusvartaloa, kun taas edessä- ja ennen- tyyppisille vain yksi perusvar-

talo.

 Kahdesta perusvartalosta voi muodostaa johdoksia. Mikä on työnjako näiden ja

itse perusvartaloisten kesken?

 Mikä merkitys on possessiivisuffikseilla? Mitä eroa on sillä, onko suffiksi subs-

tantiivissa vai postpositiossa?
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Hypoteeseina voidaan pitää:

 Kaikkia mahdollisia muotoja niiden moninaisuudessa ei oikeasti juurikaan esiin-

ny, vaan ne ovat enemmän teoreettisia mahdollisuuksia.

 Lähdemateriaaleina käytettyjen oppikirjojen ja sanakirjojen sekä korpushakujen

välillä paljastunee eroja.

Edellä annettuihin tutkimuskysymyksiin pyritään vastaamaan tekemällä tekstikorpuksis-

ta hakuja, joista näkyisi sanojen käyttötavat. Toisena tapana on kaksi erityyppistä kyse-

lytutkimusta. Suuremmalle joukolle tehdään havaintokuvia käyttävä kysely. Pienempää

joukkoa haastatellaan kasvotusten tutkien jotain yksittäistä aihetta tarkemmin. Kyselyn

tulokset  perustuvat  äidinkielisten  puhujien  kielelliseen  introspektioon,  heidän omaan

empiiriseen kielioppi-intuitioonsa. Kyselytutkimus on mukana liitteissä.

Ilmeisesti komin postpositioista ja samanasuisista adverbeista ei ole kovin kattavaa esi-

tystä. Önija komi kyv. morfologija -teoksen (ÖKKM 2000) käsittely lienee laajin. Suo-

meksi komista on materiaalia aika vähän.

Sanakirjoina käytän FU-Labin internetissä olevia sanakirjoja  KRS 2009 (http://dict.fu-

lab.ru/index.php/index/4.xhtml)  ja  RKS/KRK  2011  (http://dict.komikyv.ru/kr_search)

sekä  Giellateknon  sanakirjaa  (http://gtweb.uit.no/webdict/index_kom-fin.html)  ja

Tromssan yliopiston sanakirjaa (https://kyv.oahpa.no/kpv/fin/).

Komin sanojen translitteroinnissa on seuraavat neljä affrikaattaa, kaksi vokaalia ja liu-

dentuneet dentaalit merkitty näin:

 soinnilliset affrikaatat: дз – ʒ́3  ja дж – ǯ 

 soinnittomat affrikaatat: ч – ć  ja тш – č

 vokaalit: ы – y  ja ӧ – ö

 дь  ja д  näiden edellä е, и, ю, я  ja ё – ď

 ть  ja т  näiden edellä е, и, ю, я  ja ё – ť

https://kyv.oahpa.no/kpv/fin/
http://gtweb.uit.no/webdict/index_kom-fin.html
http://dict.komikyv.ru/kr_search
http://dict.fu-lab.ru/index.php/index/4.xhtml
http://dict.fu-lab.ru/index.php/index/4.xhtml


4

 ль  ja л  näiden edellä е, и, ю, я  ja ё – ľ

 н  ja с  vastaavissa tilanteissa – ń  ja ś

Aiempien kielioppien ja oppikirjojen esittelyssä on käytetty niissä esiintynyttä tapaa,

jollei toisin mainita.

Silloin esiintyy latinalaisten kirjaimien yhteydessä seuraavia: 

• vokaalit: eX – ö  ja i X – y

Tutkielman rakenne on seuraavanlainen: Luvussa 2 käydään läpi tutkimusmenetelmää ja

käytettyjä teorioita sekä esitellään tutkimushistoriaa valitusta joukosta teoksia ja lopuksi

esitellään tarkasteltavat postpositio- ja adverbivartalot. Luvussa 3 esittelen oman kor-

pukseni aineiston. Luvussa 4 on varsinainen analyysi. Kullekin muodolle on oma alalu-

kunsa. Yksityiskohtainen analyysi on tehty vain  bör -vartalon ja sen johdosten osalta.

Kahta muuta vartaloa sivutaan vain hyvin lyhyesti niiden omissa alaluvuissaan. Luvussa

5  esittelen  kyselytutkimuksen  tulokset  omissa  alaluvuissaan  yksittäisten  kysymysten

osalta ja luvussa 6 haastattelututkimuksen tulokset. Luvussa 7 on kaksi alalukua, joista

ensimmäisessä  keskustellaan  tehdyistä  havainnoista  ja  jälkimmäisessä  tehdään  niistä

johtopäätöksiä. Luvussa 8 on pohdintaa, ja katsotaan alkupään teoriataustaan. Näiden

jälkeen tulevat liitteet.

2 Tutkimusmenetelmä ja teoria 

2.1 Tutkimusmenetelmä

Tein tämän työn korpustutkimuksena, jota täydensin kuvamateriaaliin perustuvalla ky-

selytutkimuksella. Lisäksi tein haastattelututkimuksen. Siinä oli käytettävissä kaksi in-

formanttia. Toinen haastattelu tehtiin informantin työpaikalla, ja toinen tapahtui kirjas-

ton tiloissa, sillä se oli helpoin tapa järjestää rauhallinen paikka keskustelulle. Kysely-

tutkimus tehtiin pelkästään etänä, mutta siinä saavutettiin suurempi ihmisjoukko. Se to-
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teutettiin Helsingin yliopiston e-lomakkeella. Sellainen mahdollisti sekä kyselyn teke-

misen että tulosten keräilyn ja alustavan tulosten esittämisen. 

Korpustutkimusosuus on morfologiasuuntautunut. Siinä on etukäteen päätetty, mitä sa-

noja haetaan korpusteksteistä. Kyselytutkimus on taasen merkityssuuntautunut, sillä sii-

nä kysellään kuvia käyttäen, miten kyseinen tilanne vastaajien mukaan sanottaisiin. Py-

rin tuloksissa ryhmittelemään esim. postpositioiden kanssa esiintyviä sanoja niiden mer-

kitysten pohjalta eli hakemaan kollokaatioita. Selvitän, millainen työnjako on postposi-

tio- ja adverbirakenteiden välillä. 

Tutkittavilla postpositiovartaloilla on erisijapäätteisiä muotoja enimmillään kahdeksan

muotoa. Lisäksi itse vartalomuoto voi esiintyä yksinään, tai voi olla siihen perustuva ad-

jektiivijohdos, mutta niiden osalta rajoitun vain yksittäisiin esimerkkeihin. Kuten suo-

messakin on mahdollista, niin komissakin possessiivisuffiksit voivat liittyä myös post-

positioihin. Huomattava ero suomeen nähden on kuitenkin se, että suomen tapauksessa

possessiivisuffiksi on liittyneenä substantiivissa eikä postpositiossa näiden muodostaes-

sa sanaparin, mutta komissa molemmat vaihtoehdot ovat mahdollisia, eli possessiivisuf-

fiksin voi liittää joko substantiiviin tai postpositioon.

Tutkielman tarkastelemien ilmausten ensisijainen merkityskenttä on spatiaalinen, mutta

sen luonnollisena kognitiivisena laajennuksena ovat  temporaaliset  eli  aikaan liittyvät

merkitykset.  Jos sekä kiintopiste että muuttuja molemmat liikkuvat,  niin nämä kaksi

voivat lomittua. Suomessa esim. ’tulla jonkun edellä’ on selvästi spatiaalinen, ja ’tulla

ennen jotakuta’ on taasen temporaalinen. Komin osalta on tarkoitus selvittää myös tä-

mäntapaisia seikkoja. Osassa tapauksia sanakirjat kertovat suoraan, onko kyse spatiaali-

sesta vai temporaalisesta merkityksestä mutta eivät aina. Postpositiotapauksissa analy-

soidaan,  minkä  tyyppisten  sanojen  kanssa  nämä  esiintyvät,  eli  haetaan

nominikollokaatioita. Lajitteluperusteina käytetään kiintopisteen tyyppiä: elollisuus/elo-

ton, sen dimensioita: nolla eli pistemäinen, yksi eli vain yksi ulottuvuus on korosteinen,

kaksi eli tasomainen ja kolme eli tilavuus tai säiliömäinen. Kolmiulotteisten yhteydessä

otetaan huomioon myös kiintopisteen symmetrisyys tai sen puute. Tämä tarkoittaa sitä,

että osalla kohteita on esim. luontainen etupuoli. Tämäntyyppinen lähestymistapa luoki-

tella kollokaatioita on kognitiivinen. Lisäksi kollokaatioiden eli yhteisesiintymien hake-



6

misessa tavoitteena on saada selville, rajautuvatko postpositioiden ja adverbien kanssa

esiintyvät sanat jollakin tavalla. Esimerkiksi adverbien yhteydessä liikeverbeillä voi olla

huomattava rooli. Toisaalta ilmaukset voivat vaikuttaa nykykielessä jo kivettyneiltä yh-

distelmiltä. Nominien yhteydessä voi juuri edellä mainittu ulotteisuus olla yhdistävä te-

kijä. Kaiken kaikkiaan on odotettavissa korpushauille tyypillinen piirre, jos otos on vain

riittävän suuri, että tietyt sanat toistuvat runsaasti ja niiden lisäksi on laaja joukko sano-

ja, joita tavataan vain harvakseltaan, ja että useasti esiintyvien sanojen kärki on selvä.

Tulosten  tulkinnassa  hyödynnän  kognitiivisen  kielitieteen  teoriakehystä,  sillä  koetan

löytää yleisempiä piirteitä monenlaisten tapausten joukosta, mutta työ on laajassa mie-

lessä  enemmän  kyseisten  paikanilmausten  kuvausta.  Toisena  lähestymistapana  on

kieliopillistuminen, jolloin leksikaalista yksiöistä kehittyy kieliopillisia tai kieliopillisis-

ta vielä suuremmassa määrin kieliopillisia.  Korpustutkimusosuus on morfologiasuun-

tautunut. Siinä on etukäteen päätetty, mitä sanoja haetaan korpusteksteistä. Kyselytutki-

mus on taasen merkityssuuntautunut, sillä siinä kysellään kuvia käyttäen, miten kysei-

nen tilanne vastaajien mukaan sanottaisiin. Pyrin tuloksissa ryhmittelemään esim. post-

positioiden  kanssa  esiintyviä  sanoja  niiden  merkitysten  pohjalta,  onko  havaittavissa

sanaryhmiä, joilla olisi jokin yhteinen piirre, kuten esim. seinällä, muurilla ja aidalla on

yhteisenä piirteenä vertikaalinen ulottuvuus, mutta niillä on siihen verrattuna korostu-

neempi horisontaalinen ulottuvuus. Toinen samantapainen, mutta hiukan erilainen ase-

telma on joella, purolla, tiellä ja kadulla. Niillä nuo kaksi ulottuvuutta ovat molemmat

horisontaalisessa tasossa. Jos näiden ryhmien ilmausten sanoittamisessa on eroja, niin

sen voisi ajatella kuvastavan ihmisten erilaista kognitiivista tapaa hahmottaa kyseisiä ra-

kenteita. Selvitän, millainen työnjako on postpositio- ja adverbirakenteiden välillä. Post-

positioiden yhteydessä pyrin selvittämään nominikollokaatiot ja adverbien tapauksessa

verbikollokaatiot. Tällöin muodostuu kuva yleisimmin tutkittavien sanojen kanssa esiin-

tyvistä sanoista. Tällöin voin pyrkiä havaitsemaan edellä kuvaamiani piirteitä. Käytän-

nönläheisemmällä tasolla kyseinen tieto olisi hyödyllistä kielen opiskelussa ja opetuk-

sessa, jos voidaan löytää esim. korpushakujen perusteella – aikakin kirjoitetussa kielessä

– yleisimmät ilmaukset, joiden oppimiseen on siten tarve panostaa.
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Materiaalina käytän kyselytutkimuksella keräämiäni tietoja ja toisaalta tekstikorpuksista

kokoamaani tietoa. Tekstikorpuksina käytän itse koostamaani korpusta, Komin kielen

korpuksen (http://komicorpora.ru) -sivuilta tekemiäni hakuja. Oma tekstikorpukseni on

saatu internetistä ladatuista materiaaleista, jotka on muokattu edelleen merkkipohjaisiksi

(unicode) tiedostoiksi. Se sisältää kaunokirjallisuutta – sekä proosaa että runoutta – ja

oppikirjoja, kielitieteellistä materiaalia ja sanakirjan (aineisto on listattu kappaleessa 3).

Oman korpuksen koko on noin 19 megatavua. Omasta korpuksestani puuttuu aito puhe-

kieli. Siinä on mukana kyllä vähäinen määrä näytelmätekstejä, ja romaaneissa sekä ly-

hyemmissä kirjoitelmissa on kyllä vuoropuheluja, mutta sellaiset eivät ole aitoa puhe-

kieltä. Tässä mielessä oma korpusaineistoni on rajoittunut.

Lisäksi olen hyödyntänyt Fu-Lab:in komi–venäjä -internet-sanakirjoja korpuslähteenä:

• http://dict.fu-lab.ru/index.php/index/4.xhtml   ja

• http://dict.komikyv.ru/kr_search  . 

2.2 Teoria

Kun ilmaistaan jonkin olion – muuttujan – sijaintia, niin tarvitaan toinen – kiintopiste,

jonka sijantia käytetään vertailukohtana. Kiintopiste on usein aiemmin tunnettu, ja sen

avulla  selvitään,  missä muuttuja  on tai  mihin nähden se liikkuu.  (Talmy 2003:  184,

Langacker 2008: 70) Tutkittavat edessä- ja takana -ilmaukset ovat spatiaalisia. Niiden il-

maisuun käytetään maailman kielissä sijamuotoja, adpositiolausekkeita eli prepositio- ja

postpositiolausekkeita sekä adverbeja. Postpositiot syntyvät yleensä kieliopillistumalla

itsenäisistä sanoista ja niiden taivutusmuodoista. Yleisimmin on yksi vertailukohta mut-

ta esim. ’välissä’-tyyppisissä ilmauksissa on kaksi tai ’keskellä’-tyyppisissä on monta,

jotka muodostavat yhdessä jonkinlaisen ryhmän. Toisinaan voi olla toinenkin sekundää-

rinen  kiintopiste  primäärisen  rinnalla  ja  lisänä,  esim.:  ’jokin  on  talon  takaa

jonnekinpäin’. Näin on varsinkin Talmylla (2003: 183). Muuttujalle käytetään englannin

kielessä seuraavia termejä figure, theme tai trajector ja kiintopisteelle ground, landmark,

location, relatum tai reference object (Talmy 2003: 184, 312; Levelt 1996: 78; Levinson

http://dict.komikyv.ru/kr_search
http://dict.fu-lab.ru/index.php/index/4.xhtml
http://komicorpora.ru/
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2003: 65; Langacker 2008: 70). Tarkastelu voidaan suorittaa erilaisissa viitekehyksissä.

(Levelt 1996:  82; Levinson 1996: 139):

 absoluuttisessa  viitekehyksessä  (absolute  frame  of  reference)  (Levinson
2003 :47–50)

 luontaisessa viitekehyksessä (intrinsic frame of reference) (Levinson 2003 : 41–
43)

 suhteellisessa  tai  relatiivisessa  viitekehyksessä  (relative or  deictic  frame  of
reference) (Levinson 2003 :43–47)

Absoluuttinen viitekehys tarkoittaa ulkoiseen ympäristöön kiinnitettyä tarkastelukoordi-

naatistoa. Sellainen voi olla ilmansuunnat, joen virtaamasuunta tai rinteen kaltevuuden

suunta.  Luontainen viitekehys on sidottu tarkastelussa käytettyyn kiintopisteeseen it-

seensä. Se edellyttää siltä tiettyjä ominaisuuksia.  Yleensä suurimmalla osalla on sel-

keästi ylä- ja alapuoli, mutta yksiselitteistä etu- tai takapuolta ei aina ole. Esimerkiksi

autolla on luontainen etupuoli ja takapuoli. Samalla sillä on myös oikea ja vasen puoli.

Talojen kanssa tilanne ei ole yhtä yksikäsitteinen. Etupuoli voi olla tien tai kadun puoli

tai se puoli, jossa on pääovi. Jos nämä ovat samalla puolella, niin tilanne on varsin sel-

vä, mutta jos eivät, niin tulkinta riippuu puhujasta ja kulttuuripiiristä. Suhteellinen viite-

kehys riippuu tarkastelijan sijainnista. Silloin edessä tarkoittaa tarkastelijan ja kiintopis-

teen välissä oloa ja takana kyseisen kiintopisteen toisella puolella oloa yhdessä suhteel-

lisen viitekehyksen alatyypissä. Näitä alatyyppejä on Levinsonin mukaan periaatteessa

kolme (2003: 85–86). Tällöin ajatellaan, että tarkastelijaan sidottu luontaisen viiteke-

hyksen koordinaatisto on siirretty kiintopisteeseen peilikuvanaan (kuva 1.), eli tähän lii-

tetään toissijainen koordinaatisto tarkkailijaan liittyvän ensisijaisen lisäksi. Näin kiinto-

pisteelle mielletään etupuoli tarkkailijaa vastapäätä. Tässä tyypissä kiintopisteen oikea-

ja vasenpuoli ovat peilikuvamaisesti tarkkailijan vastaaviin nähden. Tutkimuksessani oi-

kean- ja vasemmanpuolen käyttäytyminen ei ole käynyt ilmi, mutta oleellista on etu- ja

takapuolen peilautuminen kiintopisteeseen.
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Kuva 1. Suhteellisen viitekehyksen alatyyppi, jossa tarkkailijan koordinaatisto

on peilattu kiintopisteeseen. (Mukailtu kuvasta 3.3 Levinsonin kirjassa (2003:

86))

Toisessa  suhteellisen  viitekehyksen  alatyypissä  tarkkailijan  koordinaatisto  siirretään

suoraan kiintopisteeseen (kuva 2.) (Levinson 2003: 86).

Kuva 2. Suhteellisen viitekehyksen alatyyppi, jossa tarkkailijan koordinaatisto

on siirretty suoraan kiintopisteeseen. (Mukailtu kuvasta 3.5 Levinsonin kirjassa

(2003: 88))

Kolmannessa vaihtoehdossa koordinaatisto on siirretty kiintopisteeseen ja sitten kään-

netty 180 astetta (kuva 3.). Tämä on harvinaisin tyyppi näistä.
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Kuva 3. Suhteellisen viitekehyksen alatyyppi, jossa tarkkailijan koordinaatisto

on siirretty kiintopisteeseen ja sitten kierretty 180 astetta. (Mukailtu kuvasta

3.4 Levinsonin kirjassa (2003: 87))

Tilanteesta riippuen suhteellisen ja luontaisen viitekehyksen käyttäminen antaa saman-

laisesta sijoittumisesta eri tulkinnan. Talmylla on yksi viitekehystyyppi enemmän kuin

nämä perustapaukset (2003: 213). Hän esittää seuraavanlaisen jaottelun, josta on ohei-

nen kuva 4. Tienviittaperusteinen tarkoittaa tilanteita, jolloin muuttujan paikantamiseen

käytetään toissijaista viitekehystä, jolla ei ole itsellään luontaista epäsymmetriaa (esim.

etu-  ja  takapuolta)  tai  sitä  ominaisuutta  ei  hyödynnetä tässä tilanteessa.  Tällaista  on

aiempi esimerkki ’jokin on talon takaa jonnekin päin’.
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Muuttujan paikantaminen

vain ensisijainen
kiintopiste:

luontainen viitekehys
→ kiintopisteperusteinen
(ground-based / intrinsic)

toissijainen kiintopiste
sisältää ensisijaisen

absoluuttinen viitekehys
→ kenttäperusteinen

(field-based / absolute)

myös toissijainen
kiintopiste:

ulkopuolinen
toissijainen kiintopiste

→ tienviittaperusteinen
nonprojective

(guidepost-based)

suhteellinen viitekehys
→suhteellinen 

projective
(projector-based / relative)

Kuva 4. Talmyn esittämä jaottelu erilaisista viitekehyksistä (2003: 213).

Seuraavaksi  esittelen  taustaksi  tietoja  kieliopillistumisesta  ja  merkitysmuutoksista.

Hilpert (2007: 77–98) pohtii artikkelissaan ketjutettua metonymiaa, jonka avulla voi ku-

vata useammalla erillisellä askeleella tai portaalla merkityksen muutoksen kehittymistä.

Tosin jotkin ketjun osat voivat olla tyypiltään metaforia eikä metonymiaa. Artikkelissa

on tutkittu kaksikielisistä sanakirjoista, onko ruumiinosien nimityksillä muitakin merki-

tyksiä, jotka voisi selittää metonymian kautta. Siinä tapauksessa eri merkitykset ovat

olemassa kaikki samaan aikaan, synkronisesti. Tarkastelussaan hän lähtee siitä, että mer-

kitysmuutokset voidaan selittää joko metaforan tai metonymian avulla. Jos lähtökohtana

on sanat kasvot  tai otsa, niin seuraavana portaana on etupuoli  ja siitä edelleen edessä

ja lopulta ennen  tai jälkeen. Kaavamaisesti esitettynä siis:

{kasvot, otsa} → etuosa → edessä → {ennen, jälkeen}  (Hilpert 2007: 92)

Tällainen kieliopillistumispolku on harvinaisempi kuin selkä -sanasta alkava. Sana otsa

on harvinaisempi lähtökohtana kuin sana kasvot. Ensimmäisestä portaan selittää metafo-

ra ESINEET OVAT IHMISIÄ, seuraavan portaan metonymia OSA ALUEEN SIJASTA ja viimei-
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sen metafora  AIKA ON PAIKKA. Ainoa kummallisuus lähteen tutkimuksessa on se, että

temporaaliseksi  merkitykseksi  voi  joissain kielissä  tulla  jälkeen eikä  ennen.  (Hilpert

2007: 92) Vastaavanlainen ketju saadaan myös sanasta selkä alkaen. Siinä toisena por-

taana on selkäpuoli, josta saadaan edelleen takana ja siitä edelleen jälkeen. Metafora- ja

metononymiaselitykset ovat samoja kuin edellä. Sanasta  selkä alkanut ketju voi saada

viimeisenä merkityksenä myös seurata tai tukea. Silloin viimeinen metonymia on tyyp-

piä PAIKKA TOIMINNAN SIJASTA (Hilpert 2007: 89–90). Kaavamaisesti sanasta selkä al-

kaville:

{selkä, pakarat} → selkäosa → takana → jälkeen (Hilpert 2007:92)

selkä → takaosa → takana → {seurata, tukea} (Hilpert 2007:90)

Sana  pakarat  ketjun alkuna on selvästi harvinaisempi kuin sana  selkä (Hilpert 2007:

91).

Heinella ja Kutevalla (2002: 141–142) on kieliopillistumisesimerkeissään mukana mer-

kitysmuutokset  otsa → etuosa ja  etuosa → ennen. Aiemmin esiin nostetun kummalli-

suuden kaltainen on etuosa → myöhemmin, sillä  myöhemmin on merkitykseltään rin-

nasteinen jälkeen kanssa.

Heine,  Claudi  ja  Hünnemeyer  (1991:  31)  kuvaavat  kieliopillistumista  konkreettisen

konseptin tai käsitteen käyttämisenä abstraktimman kuvaamisessa. Näin fyysisen koh-

teen ominaisuuksilla  hahmotetaan spatiaalisia  suhteita.  Spatiaalisia  ilmaisuja  voidaan

hyödyntää edelleen temporaalisten suhteiden ilmaisemiseen.  Temporaalisia  rakenteita

voi taasen käyttää loogisten suhteiden osoittamiseen. Näin siirrytään leksikaalisista yk-

siköistä kieliopillisiin ja niistä vielä kieliopillisempiin (Heine ym. 1991: 31). Tästä kehi-

tyskulusta spatiaalisen merkityksen osalta on oheinen kuva 5 (Heine 1997: 44; Levinson

2003: 106). Kuva on alun perin Heinen, mutta tämä on enemmän Levinsonin version

kaltainen.  Kuvassa  olevat  selitystekstit  piirrosten  päällä  mukailevat  Heinen  ja  alla

Levinsonin esitystapaa joko kuvien tai tekstin yhteydessä heidän kirjoissaan.
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Kuva 5. Kieliopillistumisketjun havainnollistusta Heinen ym. ja Levinsonin ta-

paan

Heine (1997: 36) erittelee tarkemmin, mitä tällainen kieliopillistuminen käytännössä:

• nämä sanat siirtyvät avoimesta luokasta, jossa on paljon jäseniä (verbit ja subs-
tantiivit), suljettuun luokkaan (demonstratiivit, artikkelit ja niiden kaltaiset), jos-
sa jäseniä on pieni määrä

• nämä sanat menettävät leksikaalista merkitystään ja saavat kieliopillista merki-
tystä

• näiden sanojen tyyppi muuttuu autosemanttisesta, jollaisina niiden merkitys on
paljolti  riippumaton  lauseen muiden sanojen  merkityksestä,  synsemanttiseksi,
jolloin niiden merkitys riippuu muista lauseen sanoista

• näillä sanoilla on taipumus kehittyä taipumattomiksi muodoiksi, joihin ei enää
liity taivutuspäätteitä

• näillä sanoilla on taipumus kehittyä kliiteiksi ja affikseiksi, jotka liittyvät muihin
sanoihin

• nämä sanat menettävät todennäköisesti foneettista ainestaan, tulevat siis lyhyem-
miksi

Haspelmath  (1997:  17–19)  listaa  kirjallisuudesta  löytämiänsä  erivahvuisia  kuvauksia

spatiaalisten ja temporaalisten ilmausten suhteesta. Selvää on, että näillä kahdella on

suhde ja että usein temporaalinen on jollakin lailla johdannainen spatiaalisesta. Näin ei

ole tietysti aina, mutta silloin kun näiden välillä on samankaltaisuus. Hän kuvaa aikaa

yksiulotteisena  ja  paikkaa  tai  tilaa  kolmiulotteisena.  Paikalla  on  frontaalinen  akseli
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(eteen-taakse). Sen pohjalta syntyy ajanilmauksia. Vertikaaliseen perustuvia temporaali-

rakenteita on vain marginaalisesti. Kielet käyttävät frontaaliseen akseliin liittyviä edessä

ja takana olon ilmaisuja myös temporaalisesti paljolti siksi, koska aika hahmotetaan sa-

mankaltaiseksi kuin fyysinen liike, joka siis yleisimmin tapahtuu juuri frontaalisen akse-

lin suunnassa. (Haspelmath 1997: 21–22)

Grünthal (2003: 45) toteaa, että suomalais-ugrilaisissa kielissä käytetään yleensä vain

postpositioita, mutta itämerensuomalaiset kielet ja saamelaiskielet ovat tässä suhteessa

poikkeavia, koska niissä on myös prepositioita. Hän tarkastelee itämerensuomalaisten

kielten tapauksessa asetelmaa, mikä on sijapäätteiden ja postpositioiden liittämisessä.

Virossa sijapäätteet liitetään genetiivivartaloon obliikkisijoissa, ja postpositiot esiintyvät

genetiivimuotojen  perässä.  Näin  niillä  on  morfosyntaktisesti  samanlainen  ympäristö.

Suomessa, vatjassa ja vepsässä (sekä karjalassa ja lyydissä, jotka eivät olleet tarkaste-

lussa mukana) sijapäätteet liittyvät vartalomuotoon, joka on eri asia kuin genetiivimuo-

to, mutta genetiivimuoto perustuu itsekin vastaavalla tavalla samaan vartaloon. Komi

muistuttaa viroa siinä suhteessa, että sijapäätteet ja postpositiot esiintyvät samanlaisen

muodon kanssa, joka komin tapauksessa on nominatiivi. (Grünhthal 2003: 109-111) Ko-

missa voi joidenkin postpositioiden kanssa esiintyä muitakin sijamuotoja kuin nomina-

tiivia.  Esim.  postposition  panyd ’vastaan’ kanssa voi  käyttää myös datiivia  (ÖKKM

2000: 463). Lisäksi monikon 1. ja 2. persoonan pronomineista käytetään genetiivimuo-

toa postpositioiden yhteydessä. Tosin näiden pronominien sijataivutuksessa muut muo-

dot  nominatiivia  lukuun  ottamatta  rakentuvat  genetiivimuotojen  pohjalta.  (ÖKKM

2000: 163)

Libert (2008: 229–230) on tarkastellut turkkilaisten kielten adpositionaalisia objekteja ja

kertoo, että näiden kielten postposition kanssa käytetään monia sijamuotoja: nominatii-

via (tai absolutiivia), genetiivia, datiivia tai ablatiivia. Hänen mielestään indoeurooppa-

laisten kielten näkökulmasta on erikoista, että turkkilaisissa kielissä postposition pää-

sana voi olla nominatiivissa. Tässä suhteessa komikin on erikoinen, mutta myös unka-

rissa postposition pääsana on yleensä nominatiivissa.
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Tässä tutkimuksessa asetelma kallistuu enemmän diakronisten muutosten puolelle, eli

eri merkitykset jakaantuvat kielen kehityksen eri vaiheisiin. Tosin spatiaalista ja tempo-

raalista käyttöä esiintyy myös synkronisesti.   

2.3 Tutkimushistoria 

Tämän  luvun  alaluvuissa  käyn  läpi  aiempaa  tutkimushistoriaa  valikoidusta  joukosta

teoksia. Ensimmäiset komin kielestä kirjoitetut kirjat ovat 1800-luvulta. Sanojen esitys-

asu  on  lähteidenmukainen  paitsi  Lytkinin  kieliopissa,  jossa  käytetään  translitteroitua

asua. Tähän on kerätty tämän tutkimuksen kannalta oleellisia esimerkkejä edessä- ja ta-

kana- tyyppisistä sanoista. Valikoimaan on otettu mukaan vanhoja kielioppeja, uudem-

paa tuotantoa ja uusin laajin komin morfologian esitys Önija komi kyv. Morfologija.

Yhtenä kriteerinä on ollut se, että kyseistä teoksista on pitänyt löytyä postpositioista ja

niiden käytöstä. Tästä hyvänä esimerkkinä voidaan mainita Tarabukin oppikirja (1936),

jossa esitetään kahdeksan postpositiomuodon sarja usealle vartalolle.

2.3.1 Gabelentzin kielioppi (1841) 

Gabelentzin saksankielinen komin kielioppi on vuodelta 1841, ja siinä on tämän tutki-

muksen kannalta oleellisista postpositioista lyhyesti.  bör  -vartaloon liittyviä mainitaan

seuraavat börsänj ’nach’ [’perästä, jälkeen’], börti ’nach’, böryn  ’nach’ ja börys ’nach’.

saj-vartaloon liittyviä on mukana saje ’an, zu’ [’luokse, viereen’], sain ’bei’ [’luona’] ja

sais ’von, von – her’ [’luota’], mutta niiden merkityksenä ei ole takana vaan luona ole-

misen eri tapaukset. vodz-vartalon muotoja esitetään vodze ’vor’ [’eteen’], vodzin ’vor,

während’ [’edessä; aikana’] ja vodzis ’von’ [’jostakin ...’]. Pelkkä vodz esiintyy ajanil-

maisuna ’vor, an’ [’ennen’]. Erikoisena lisänä löytyi, että doryn voi merkitä myös edes-

sä oloa: kieliopin antamat merkitykset ovat ’vor,  an’ [’edessä; vieressä’].  (Gabelentz

1841: 33–34, 38–40) Käytöstä adverbeinä on annettu seuraavanlaista (mts. 42): ajanil-

maisuina:  vodzä ’vorher’ [’etukäteen’] ja  medböryn ’nachher’ [’jälkikäteen’] sekä pai-

kanilmaisuina:  bör ’zurück’ [’takaisin’],  börvyv ’hintennach, von hinten’ [’jälkikäteen;

takaa’] ja  vodzvyv ’voraus’ [’etukäteen’]. Hän näyttäisi tuntevan myös  vyv-johdokset

tai yhdyssanat.
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2.3.2 Castrénin kielioppi (1844) 

Castrénin latinankielinen komin kielioppi on vuodelta 1844. Hän tuntee myös edellä esi-

tellyt  kolme  peruvartaloa.  bör-vartalon  taivutusmuodoista  mainitaan:  Iness.  böryn

’pone,  in  loco’ [Finn.  takana],  Abl.  2  /  Elat.  börsänj,  börys  ’e  loco’ [Finn.  takaa],

Prosecut.  börti (böräd) ’secundum, praeter locum’ [Finn. taatse] ja Terminat.  böredzj

’usque ad locum’ [Finn.  taakse].  Vodzj-vartalolle  annetaan vastaavasti  muodot:  Illat.

vodzjä’ ’ante, (ad l.)’ [F. etehen], Iness.  vodzjyn ’id. (in l.)’ [F. edellä, edessä] ja Elat.

vodzjys ’id. (e l.)’ [F. edeltä, edestä]. sai:lla ei katsota olevan nominatiivimuotoa ja esi-

tetään vain muodot: Illat. saiä’ ’post, ad locum’, Iness. saiyn ’in loco, pone’, Elat. saiys

’e loco postico’ ja Prosecut. saiti ’secundum posticum locum’. (Castrén 1844: 105, 107–

108) Postpositioiden suffiksointi mainitaan aivan lyhyesti (mts. 108).

2.3.3 Savvaitovin kielioppi (1850) 

Savvaitovin venäjänkielinen komin kielioppi on ilmestynyt 1850. Siinä esitellään seu-

raavat postpositiot: бӧрејанј  ’за, сзади’ [’takaa’], бӧрын  ’за, назади, по, посл ’ [’taѣ’ [’ta -

kana, jälkeen’], бӧрысј  ’за, сзади’ [’takaa’]; во інꚉін  ’предъ (на вопросъ: гд ? когда?)’ѣ’ [’ta

[’edessä  (kysymykseen:  missä?,  milloin?)’],  во јꚉін  ’предъ,  на  (употпреляется  при

означеніи времени)’ [’edeltäkäsin, -lla/-llä (tapahtua ennen merittyyä aikaa)’],  во јеꚉін

’предъ’ [’eteen’]; саје / сајас ’за’ [’taakse’], сајын  ’за’ [’takana’], сајысј  ’изъ-за’ [’ta-

kaa’];  сјӧрті  ’по, за, ради(?)’ [’-lla/-llä, takaa, tähden, vuoksi’] (Savvaitov 1850: 73,

77–78). Ajan adverbina mainitaan сыбӧрті  ’посл , потомъ’ [’jälkeen, sitten’] (mts. 71,ѣ’ [’ta

§75. 1.). Paikan adverbeina esitellään во јвыл  (во јвыв В.)ꚉін ꚉін   ’впередъ’ [’edellä’] ja

бӧрвыл  (бӧрвыв В.)  ’назадиъ’ [’perässä’] (mts. 71, §75. 2.).
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2.3.4 Wiedemannin kielioppi (1884) 

Wiedemannin  saksankielinen  komin  kielioppi  on  vuodelta  1884. Hänen  mukaansa

postpositioita käytetään lähinnä taivutettujen sanojen kanssa samaan tapaan kuin prepo-

sitioita muissa kielissä ilmaistaessa spatiaalisia tai muunlaisia suhteita. Lisäksi niiden

käyttö on samantapaista kuin sijamuotojen käyttö. On myös mahdollista käyttää postpo-

sitioita adverbeina verbien yhteydessä. Suuri osa postpositioista taipuu sijoissa, erityi-

sesti inessiivissä, illatiivissa, elatiivissa, egressiivissä, prosekutiivissä, adverbiaalissa ja

terminatiivissa. Niiden kantasanat voivat esiintyä yhä kielessä. On jonkin verran hämä-

rää,  missä menee postpositiorakenteen ja kahden substantiivin yhtymän raja.  Lisäksi

postpositioiden ja adverbien välinen raja on myös häilyvä. (Wiedemann 1884: 203–204)

Wiedemann tuntee myös postpositioiden suffiksoitumisen ja sen, että possessiivisuffiksi

voi olla joko postposition pääsanassa tai postpositiossa itsessään (mts. 204). Tutkimuk-

sen kannalta oleellisista postpositioista kerrotaan seuraavaa. Vartalosta bör ’Hinterraum,

Hinterseite’  [’takana  oleva  tila,  takapuoli’]  saadaan  börö ’hinter’  [’taakse’],  böryn

’hinter, nach’ [’takana, perään, jälkeen’],  böryś,  böryśań ’von hinter, hinter’ [’takaa’],

börödź ’bis hinter’ [’taakse asti’],  böröd, börty ’hinter … vorbei, nach, hinter’ [’taitse,

takakautta’] (mts. 205). Vartaloon  saj ’Hinterraum’ [’ takana oleva tila’] liittyvät  sajö

’hinter’ [’taakse’],  sajyn ’hinter’ [’takana’],  sajyś,  sajśań ’hinter … hervor’ [’takaa’],

sajöd, sajty ’hinter … vorbei’ [’takakautta’]. Muotoa saj voidaan käyttää muotojen sajö

ja sajyn tilalla. Venäläisvaikutteisia ovat näiden kahden taivutetun käyttö sanojen pyzan

’pöytä’ ja  udž ’työ’ kanssa sekä puhuttaessa naimisissaolosta  verös ’aviomies’ -sanan

kanssa  tai  ilman.  (mts.  214)   Wiedemannilla  on  myös  śör,  śer,  ser -vartaloinen

takanaolon merkityksessä. Muodot olisivat siis śörö ’hinter, mit, nachfolgend’ [’takana,

kanssa, seuraten’],  śöryn ’hinter’ [’takana’],  śörśań ’hinter’ [’takaa’],  śörty ’nach, lat.

secundum, gemäss, wegen’ [’taakse/perään, mukaan, tähden’].  Hänen mukaansa  bör-

vartaloiset  kuvaavat  pienempää  etäisyyttä,  kun  taas  śör-vartaloiset  epämääräisempää

etäisyyttä. (mts. 214–215) Vartaloon vodź ’Vorderes, Vorderraum’ [’etumainen, edessä

oleva  tila’] perustuvia  ovat  taasen  muodot:  vodźö ’vor’  [’eteen’],  vodźyn ’vor’

[’edessä’], vodźyś ’vor … weg, von vor’ [’edestä’]. Näistä kahden ensimmäisen tapauk-

sessa voi olla pelkkä vartalo vodź (vertaa vartolon saj tapaukseen). (mts. 217)
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2.3.5 Tarabukin oppikirja (1936) 

Tarabukin  kominkielinen  oppikirja  on  vuodelta  1936,  ja  se  on  kirjoitettu  käyttäen

Molodtsovin aakkosia (jotka on säilytetty tässä). Siinä esitetty kymmenelle postpositiol-

le kahdeksan taivutusmuotoa (Tarabukin 1936: 75). Tämän tutkielman kannalta kiinnos-

tavia ovat seuraavat sarjat:

 saj-vartaloinen ’takana’-sarja: 

◦ Сајын, Сајӧ, Сајыԍ, Сајлаԋ, Сајԍаԋ, Сајӧԇ, Сајӧԁ / Сајті

 vodz-vartaloinen’edessä’-sarja: 

◦ Воԇын, Воԇӧ, Воԇыԍ, Воԇлаԋ, Воԇԍаԋ, Воԇӧԇ, Воԇӧԁ / Воԇті

 bör-vartaloinen ’takana, perässä’-sarja: 

◦ Бӧрын, Бӧрӧ, Бӧрыԍ, Бӧрлаԋ, Бӧрԍаԋ, Бӧрӧԇ, Бӧрӧԁ / Бӧрті

Luetellut  muodot  ovat  inessiivi,  illatiivi,  elatiivi,  approksimatiivi,  egressiivi,

terminatiivi, kaksi prolatiivimuotoa omilla nimillään prosekutiivi ja transitiivi.

2.3.6 Lytkinin kielioppi (1955) 

Lytkinin venäjänkielinen komin kielioppi vuodelta 1955 luonnehtii postpositioita apu-

sanoiksi, joilla ei ole omaa itsenäistä leksikaalista merkitystä, vaan ne osoittavat subs-

tantiivien, lukusanojen ja pronominien suhdetta muihin sanoihin lauseessa. Ne osoitta-

vat vain itsenäisten sanojen välisiä sidoksia ilman omaa roolia. Postpostioihin voi liit-

tyä eri suffikseja: possessiisisuffikseja ja jopa monikon pääte ja sen perään sijapäät-

teen. Postpositiota edeltävä sana on yleensä nominatiivissa. Yhdyssanatyyppiset post-

positiot ovat myös mahdollisia ja esimerkkeinä annetaan na börvylyn ’pozadi ih’ [’hei-

dän perässään’] ja sy voʒ́3vylyn ’vperedi nego’ [’hänen edellään’]. (Lytkin 1955: 262–

263, 268)  Tutkimuksen kannalta oleellisista vartaloista on kerrottu seuraavaa:  bör –
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’mesto szadi’ [’paikka takapuolella’], kyse on paikasta jonkun tai jonkin takana ja jos-

kus ajanilmaisuna. Taivutettuja muotoja ovat böryś, börśa, börśań ’sledom za’ [’seura-

ten takaa’] ja böryn ’posle’ [’jälkeen’] (mts. 264); voʒ́3 – ’mesto pered’ [’paikka edes-

sä’]:  voʒ́3yn ’pered  tš.-n.,   vperedi’  [’jonkin  edessä,  edellä’];  voʒ́3yś  ’iz  mesta

nahodjaštšegosja pered  tš.-n.’ [’jonkin edessä sijaitsevasta paikasta’];  voʒ́3ö ’v mesto

pered tš.-n.’ [’paikkaan jonkin edessä’]; voʒ́3śań ’ot mesta pered tš.-n.’ [’paikasta jon-

kin edessä’];  voʒ́3öʒ́3 ’do mesta pered tš.-n.’ [’paikkaan asti jonkin edessä’];  voʒ́3öd /

voʒ́3ti  ’po mestu pered tš.-n.’ [’paikan kautta jonkin edessä’] (mts. 265);  saj- ’mesto

pozadi tšego-libo’ [’paikka jonkin takana’] (paikallisessa merkityksessä) (mts. 266).

Osa postpositioista on homonyymisiä adverbien kanssa (mts. 269–270).

2.3.7 Rédein kirja postpositioista (1962) 

Rédein kirja komin postpositioista on vuodelta 1962. Se on laaja esitys pelkästään ko-

min postpositioista. beXr -vartaloisia (bör-) ’taka-, Hinter-, Rück-’ postpositioista maini-

taan  beXri Xn,  beXri Xś,  beXreX,  beXrti / beXrtʹi,  beXrśa, beXrśarń . Komin  beXr  ei esiinny itsenäisenä

substantiivina. Muotoja  beXri Xn,  beXri Xś,  beXreX  käytetään vain harvoin spatiaalisesti – siis

merkityksissä ’hinter (Dat.), hinter … vor, hinter (Akk.); nach’ [’takana, takaa, taakse’].

Hänen mukaansa näistä kolmesta elatiivinen  beXri Xś  olisi yleisin merkityksessä ’nach’

[’perässä,  jälkeen (spatiaalisessa  merkityksessä)’].  beXri Xś-postpositiota ja  samanmerki-

tyksisiä beXri Xn, beXrśa, beXrśarń käytetään liikeverbien yhteydessä. Yhdyspostpositioita ovat

beXr-vi Xli Xn  ’hinter (Dat.)’ [’takana’], beXr-vi XleX  ’hinter (Akk.)’ [’taakse’] ja beXr-vi Xlti  ’hinter

… vorbei’ [’taitse, takakautta’]. (Rédei 1962: 98–100) 

Temporaalisessa merkityksessä ’nach’ [’jälkeen’] käytetään postpositiota  beXri Xn. Se liit-

tyy tapahtumaan tai ajanhetkeen, jonka jälkeen lauseen predikaatin ilmaiseman tekemi-

nen suoritetaan. Tapahtumaa kuvaava sana on Rédein esimerkeissä useimmiten verbien
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eXm -johdos (öm -johdos). Kollokaationa voi olla myös jotain ajanhetkeä tai ajanjaksoa

kuvaava  substantiivi.  Merkityksessä  ’jälkeen’ voidaan  käyttää  myös  sanoja  beXrti  ja

beXrtʹi sekä sanoja  beXrśa ja beXrśarń. (Rédei 1962: 102–104)  Monia edellisistä voidaan

käyttää myös adverbeina (Rédei 1962: 105).

saj -vartaloisia postpositioita luetellaan saji Xn, saji Xś, sajeX, sai rśȧń, sajeXdʹź. Niillä on myös

vastaavankaltainen merkitys spatiaalisesti kuin edellisellä eli ’Hinter-; Raum hinter etw.;

hinter’ [’taka-; jonkin takana oleva tila; takana jne.’]. Eri muodoilla on sijamuodon mu-

kainen merkitys liittyen perusmerkitykseen: saji Xn ’hinter (Dat.)’ [’takana’]; saji Xś  ’hinter

… her’ [’takaa’];  sajeX ’hinter (Akk.)’ [’taakse’];  sai rśȧń  ’hinter … hervor’ [’takaa …

esiin’]; sajeXdʹź  ’bis …’ [’johonkin asti’]. (Rédei 1975: 111–113)   Venäläisvaikutteisia

ovat rakenteet, kun pääsanana on  pi Xzan ’pöytä’ tai  parta ’penkki’ ja postpositiona on

saji Xn, saji Xś tai sajeX. Käännöslainoja ovat etäisyyden ilmaukset tyyppiä śo verst saji Xn  ’sa-

dan virstan päässä (kirj. ”takana”)’. Venäläisvaikutteisia ovat  saji Xn  -postpostion käyttö

venäjän  за tapaan merkitsemään: ’nach’ [’jälkeen’]; ’während’ [’aikana’] ja ’vor [eine

gewisse Zeit] her’ [’ennen (tiettyä aikaa)’] sekä naisen avioitumiseen tai naittamiseen

liittyvät ilmaukset. (Rédei 1975: 113–116)

vodʹź -vartaloon ’Vorderseite’ [’etupuoli’] pohjautuvia ovat seuraavat vo˛dʹźi Xn, vo˛dʹźi Xś,

vo˛dʹźeX ; vot′t′śa. vo˛dʹźi Xn ’vor (Dat.)’ [’edessä’]; vo˛dʹźi Xś ’vor (von) … weg’ [’edestä’];

vo˛dʹźeX ’vor  (Akk.)’ [’eteen’]  ilmaisevat  spatiaalisia  suhteita.  Lisäksi  on vielä  vodʹź

vi Xli Xn ’vor (Dat.)’ [’edessä’] ja  vodʹź vi XleX ’vor (Akk.)’ [’eteen’]. Temporaalisesti käyte-

tään ensiksi mainituista kolmikosta vähinnä vain olosijaista  vo˛dʹźi Xn -postpositiota. Se

liittyy tapahtumaan tai ajanhetkeen, jonka jälkeen lauseen predikaatin ilmaiseman teke-

minen suoritetaan, eli on vastaava asetelma kuin edellä postposition beXri Xn kanssa. Myös

yhdyspostpositiota  vodʹź vi Xli Xn voidaan käyttää temporaalisesti. Abstraktissa merkityk-
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sessä  käytetään  vain  olosijaista  vo˛dʹźi Xn -postpositiota.  vot′t′śa ’gegenüber,  gegen;

entgegen’ [’vastapäätä, vasten; vastaan’ ] on adjektiivijohdos vodʹź -vartalosta. 

2.3.8 Rédein krestomatia (1978) 

Rédein komin kielen krestomatian saksannos on vuodelta 1978. Postpositiot, kuten ai-

dot adverbitkin, ovat morfologiansa puolesta vajaataivutteisia substantiiveja. Niihin lii-

tetään inessiivin, elatiivin, illatiivin, transitiivin, terminatiivin ja egressiivin sijapäättei-

tä, harvemmin adverbiaalin tai prosekutiivin päätteitä. Yleisesti osalla postpositioista on

useampia taivutusmuotoja, ja joillakin voi olla vain yksi muoto, tai jotkin muodot ovat

suffiksottomia. Esiintyy myös yhdysperäisiä postpositioita kuten  voʒ́3-vi Xli Xn ’vor (Dat.)’

[’edessä’] ja beXr-vi Xli Xn ’hinter (Dat.)’ [’takana’]. Näissä ensimmäinen elementti määrittää

sanan merkityksen ja jälkimmäinen taipuva osuus ilmaisee kyseessä olevan syntaktisen

suhteen. (Rédei 1978: 119)

Seuraavaksi annetaan Rédein mainitsemista postpositioista ne, jotka merkitsevät edessä

tai takana olemisen tilanteita ja niihin liittyviä dynaamisia siirtymiä: 

 voʒ́3i Xn ’vor (Dat.)’ [’edessä’],  voʒ́3i Xś, voʒ́3eX, voʒ́3ti, voʒ́3eXʒ́3, voʒ́3śań; 

 beXri Xn ’hinter (Dat.)’ [’takana’], beXri Xś, beXreX, beXrti, beXreXʒ́3, beXrśań; 

 saji Xn ’hinter (Dat.)’ [’takana’], saji Xś, sajeX, sajti, sajeXʒ́3, sajśań; 

Rédei toteaa myös, että postpositioon liittyvä sana on yleensä morfologisesti merkitse-

mätön,  siis  nominatiivissa.  Possessiivisuffikseja  käytetään  sekä  possessiivisessa  että

determinatiiviessa  merkityksessä postpositiorakenteiden yhteydessä  ja  useimmiten ne

liitetään postpositioon. Persoonapronominit voivat esiintyä postpositioiden yhteydessä

muussakin muodossa kuin nominatiivissa. (Rédei 1978: 120–121)    

Hän esittelee seuraavat postpositioiden kaltaiset adverbit, spatiaalisia: 

 voʒ́3i Xn,  voʒ́3-vi Xli Xn ’vorne’  [’edessä,  etualalla’],  voʒ́3eX,  voʒ́3lań ’vorwärtś  [’eteen-
päin’]; 

 beXri Xn, beXr-vi Xli Xn, beXr-vi Xlas, ’hinten’ [’takana’], beXr-vi Xv ’zurück’ [’takaisin’];
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Temporaalisia ovat  voʒ́3 ’früh, früher’ [’aikainen, aikaisempi’],  voʒ́3ǯi Xk ’früher’ [’aiem-

min’];  beXri Xn, beXri Xnǯi Xk ’später’ [’myöhemmin’], beXr-vi Xlas, ’nachher’ [’myöhemmin, sit-

ten’], si X-beXri Xn ’danach’ [’sen jälkeen’] (Rédei 1978: 118). 

2.3.9 Nykykomin morfologia -teos (2000) 

Nykykomin morfologiaa käsittelevä kominkielinen teos Önija komi kyv. Morfologija on

laaja ja kattava esitys komin kielen muoto-oppiin liittyvistä piirteistä (ÖKKM 2000).

Siinä luokitellaan postpositiot yhdeksi apusanojen luokaksi, joita käytetään itsenäisten

sanojen perässä, ja ne osoittavat näiden sanojen kieliopillisia suhteita muihin sanoihin

nähden.  Postpositiot  muistuttavat  muita  apusanoiksi  luokiteltuja  siinä,  että  ne  eivät

esiinny lauseenjäsenen asemesta, niillä ei ole omaa leksikaalista merkitystä eikä omia

alaluokkia. Muihin apusanoiksi katsotuista postpositiot eroavat kuitenkin siinä suhtees-

sa, että niiden ja niiden pääsanojen välillä on syntaktinen suhde, niitä voidaan käyttää

pääsanansa kanssa lauseenjäsenien sijasta (mutta ei siis yksinään), niihin voidaan liittää

nominien taivutusaineksia ja oman funktionsa puolesta ne ovat varsin sijamuotojen kal-

taisia. Yleisimmin ne esiintyvät substantiivien ja pronominien kanssa. (ÖKKM 2000:

435).

Postpositioiden kieliopillinen merkitys muodostuu yhteisesti sekä sanakannan ja sija-

muodon mukaisesti  (ÖKKM 2000:  448).  Taulukot  eri  sijamuotoisten postpositioiden

esiintymisestä ovat sivuilla 445–447 ja kaavioesitykset erityyppisistä tapauksista taasen

sivuilla 451–452. Paikanmerkityksiä jaotellaan seuraavaan tapaan. Aluksi tehdään jako

staattisiin ja dynaamisiin tilanteisiin nähden. Toisella tavalla voisi puhua olosijaisista ja

suuntasijaista postpositioista. Dynaamissa tilanteissa tehdään ero väylän, jossa siis mo-

lemmat päät ovat avoimia, ja niiden tapausten välillä, joissa jompikumpi väylän pää on

suljettu. Näitä kahta jälkimmäistä voidaan kutsua tulo- ja erosijaisiksi tapauksiksi. Ero-

sijaisissa on kaksi alatyyppiä ja tulosijaisissa kolme. Molemmissa on selkeää paikkaa

osoittava sekä lähtökohtaa tai suuntaa osoittava ja kolmantena tulosijaisissa vielä pää-

määrän saavuttamista osoittava aines. Kaiken tämän lisäksi tehdään erottelu tarkan ja
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epämääräisemmän paikan suhteen. Jälkimmäinen perustuu lähikohtasijaisiin pääteainek-

siin. Toinen perustuu tavanomaisiin sijapäätteisiin.

Tässä tutkielmassa mielenkiinnon kohteena ovat  edessä ja takana olemiseen liittyvät

spatiaaliset postpositiot ja niiden käyttö myös temporaalisessa merkityksessä. Tällaiset

kuuluvat teoksen luokittelussa poikittaisen paikan postpositioihin. Tämän luokan ala-

luokkia ovat edessä ja takana olon postpositiot. Edessä olon alaluokkaan kuuluvat varta-

lot  voʒ́3-,  voʒ́3vyv-,  voʒ́3lador- ja lisäyksenä yksittäiset postpositiot  voća ja  panyd ’vas-

taan’, joita kahta tässä tutkielmassa ei käsitellä. 

Takana olon luokkaan kuuluvat taasen vartalot  bör-,  börvyv-,  saj- ja  myš(k)-. Vartaloa

myš(k)- en käsittele tässä tutkielmassa, mutta tässä kappaleessa se on mukana vertai-

lussa. Sen perusmerkitys on ’selkä’. (ÖKKM 2000: 464–465) Nämä takana -tyypin sa-

nat eroavat toisistaan osoitetun paikan merkitystyypin,  puheessa esiintymisen ja lisä-

merkitysten määrän suhteen. Näistä yleisin ja laajamerkityksisin on saj- vartalo. Harvi-

naisimpia ovat  bör -vartaloiset.   Niistä paikanmerkityksessä käytetään ÖKKM:n mu-

kaan muutamia muotoja ja niitäkin jonkin perästä menemisen merkityksessä. Paikan-

merkityksessä  bör -vartaloiset olisivat vähitellen korvaantumassa  myš(k)  -vartaloisilla

ÖKKM:n mukaan. Merkityksen puolesta luetellut neljä vartaloa voidaan jakaa kahteen

ryhmään. Muita kuin saj -vartaloa käytetään enemmän selvähahmoisien kiintopisteiden

kanssa, ja ne viittaavat kiintopisteen lähellä suoraan olevaan paikkaan.  saj -vartaloisia

voi  käyttää  sekä  selvähahmoisien  että  epämääräisempien  kiintopisteiden  yhteydessä.

Niillä on laajempi merkitys, sillä niitä voi käyttää puhuttaessa takapuolella olevasta pai-

kasta, kaukaisesta paikasta, näkymättömästä paikasta ja ulkopuolella olevasta paikasta.

Lisäksi niitä käytetään, kun kohteena on pitkänomainen kuten joki, tie tai mutka sekä

kun kohde on laaja kuten metsä tai vastapäätä oleva pystyasentoinen kapea kuten ovi,

ikkuna tai portti. myš(k) -vartaloisia en kättele tässä tutkielmassa. (ÖKKM 2000: 464–

465)
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Postpostioihin voi liittyä seuraavia aineksia (ÖKKM 2000: 439):

1. kivettyneitä sijapäätteitä

2. definiittis-possessiivisia suffikseja – ulkoasultaan possessiivisuffikseja

3. monikon tunnus -jas

4. predikatiivinen monikon tunnus -öś

5. vahvistavat tai  erottelevat partikkelimaiset  -tö ja  -sö, jotka ovat alkuperältään

yks. 2. ja 3. persoonan possessiivisuffiksit akkusatiivissa

1. -ǯyǯ -suffiksi (usein adjektiivien yhteydessä merkitykseltään komparatiivi)

2. deminutiivinen -nik -suffiksi

ÖKKM puhuu kivettyneistä sijamuodoista, koska yksittäiset sijapäätteiset muodot kat-

sotaan itsenäisiksi  postpositioiksi,  joilla  on oma merkityksensä  (ÖKKM 2000:  439).

Muissa oppikirjalähteissä yleensä hahmotettiin tilanne taasen niin, että perussana taipui-

si eri muodoissa.

Postpositioina esiintyvät sanat voivat toimia myös adverbeina, ja osa samaan kantaan

perustuvista voi olla joko vain postpositioita tai vain adverbeja. Postposition ja adverbin

raja komissa on jossain määrin häilyvä kuten suomessakin.

2.4 Tarkasteltavista postpositio- ja adverbivartaloista 
Tässä kappaleessa esittelen lyhyesti tarkasteltavat postpositiovartalot. Kustakin vartalos-

ta kerrotaan aluksi yleisiä asioita ja sitten perusvartaloiden osalta etymologiasta. Postpo-

sitioiden ja adverbien häilyvän rajan takia samoja muotoja on mahdollista käyttää sekä

postpositioina että adverbeina. Tilanne voi vaihdella erikantaisten sanojen ja eri taivu-

tusmuotojen välillä. Tutkimuksen tulokset esitellään vasta kappaleessa 4. 

Tutkimuksen kannalta taustalle jäävät jatkossa esiteltävien vartaloiden adjektiivijohdok-

set:

• börsa  ’taka-; viimeinen, järjestyksessä viimeinen’
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• börvyvsa  ’задний’

• börladorsa  ’задний’

• börja ’viime, viimeinen; jälkimmäinen, viimeksi mainittu; takimmainen / takana

oleva’

• böra ’selkäkappaleellinen’ ja homonyyminen adverbi ’päinvastoin’

• sajsa ’jonkun tai jonkin takana sijaitseva’

• voʒ́3sa ’jonkun tai jonkin edessä sijaitseva’

• voʒ́3vyvsa ’etu-, etumainen; edellä, edessä(päin) menevä’

• voʒ́3ladorsa ’etu-, etumainen’

2.4.1 bör -vartaloisia 

bör -alkuisia ovat itse bör -vartaloiset, börvyv- vartaloiset ja börlador -vartaloiset. Lähi-

kohtasijaiset muodot ovat myös mahdollisia eli börlań -alkuiset. Lähikohtasija on termi,

jonka olen omaksunut Kuznetsovilta. Hän on tutkinut niiden roolia komin sijajärjestel-

mässä. Oletan ne siis omiksi sijamuodoikseen, joissa on approksimatiivin päätteen jäl-

jessä muiden paikallissijojen päätteitä. Komin morfologiateos esittää johtimen -vyv, jol-

la  voi  muodostaa  adverbejä  substantiiveistä  ja  pronominivartaloista  (ÖKKM  2000:

413).   Perusvartalon  bör  nykyisestä  merkityksestä  komi–venäjä  -sanakirjan  mukaan

(mukailtu käännös tekijän) (KRS 2000: s. v. bör ):

 bör – I. 1. ’perä, peräpuoli, peräosa, takakappale; taka-’ 2. harv. ’jonkin takana

oleva paikka’  II. 1. adv. 1) ’takaisin’  2) ’uudelleen’  2. postp.  ’jonkin jälkeen;

jonkin taakse’
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Rédein (1962: 98) mukaan perusvartalon merkitys on ’taka-, Hinter-, Rück-’ [’taka-, sel-

kä-’]. Hänellä on merkityksen osalta viittaus Wichmann-Uotisen teokseen (1942: 12).

Rédein mukaan vartalo bör (beXr) ei esiinny itsenäisenä substantiivina, mutta sijapäättei-

sistä muodoista on kehittynyt postpositioita. Muoto börśa (beXrśa) on muodostonut elatii-

vin päätteen -yś (-i Xś) ja latiivin päätteen -a yhdistelmästä. Muodot böryn, böryś  ja börö

(beXri Xn, beXri Xś  ja beXreX)  ovat hänen mukaansa harvinaisia paikanadverbiaaleina. Niiden

merkitys olisi ’hinter (Dat.), hinter … vor, hinten (Akk.); nach’ [’takana, takaa, taakse;

perässä, perästä, perään, jälkeen’]. Merkityksessä ’nach’ [’jälkeen’] olisi noista kolmes-

ta yleisin elatiivinen böryś (beXri Xś), mutta muita samamerkityksisiä olisivat myös böryn,

börśa ja börśań (beXri Xn, beXrśa  ja beXrśayń). Näitä kaikkia neljää postpositiota käytetään lii-

keverbien kanssa. (Rédei 1962: 99–100)   

Komin morfologiateos (ÖKKM 2000: 464) listaa postpositioina seuraavat bör -vartaloi-

set. Suurinta osaa käytetään myös adverbeina.

 inessiivinen böryn

 elatiivinen böryś 

 illatiivinen börö 

 approksimatiivinen börlań 

 egressiivinen börśań 

 terminatiivinen böröʒ́3 

 prolatiivisia: prosekutiivinen böröd  ja transitiivinen börti 

 muita: börťi  ja börśa 

Tästä bör- vartalosta on edellä mainittujen lisäksi seuraavia johdoksia (KRS 2000):
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 adjektiivijohdos  börsa  ’taka-;  viimeinen,  järjestyksessä  viimeinen’:  börsa

partajas ’takapulpetit’  (on siis eri sana kuin postpositio börśa ’jälkeen; perään’,

joka siis eroaa tästä siten, että siinä s on liudentunut) ja tässä ei

 adjektiivijohdos börja ’viime, viimeinen; jälkimmäinen, viimeksi mainittu; ta-

kimmainen / takana oleva’

 adjektiivijohdos böra ’selkäkappaleellinen’ ja homonyyminen adverbi ’päinvas-

toin’

Lisäksi on hyvä huomata toinenkin sanapari,  jonka jäsenet myös eroavat vain yhden

äänteen liudennuksen tai sen puutteen osalta: adverbina ja postpositiona esiintyvät börťi

ja börti. Rédei (1978: 98, 103) pitänee niitä keskenään saman sanamuodon variantteina,

sillä hänellä ne ovat listassa erotettuna ~-merkillä, ja niillä on yhteinen kappale. Lisäksi

on instrumentiaalin päätteellinen adverbi börön, jonka merkitys on ’takaperin; päinvas-

toin’ (omassa korpuksessa 16 kertaa ja Komin kielen korpuksessa 332 kertaa). Vielä pi-

tää mainita adverbina käytettävä börsi, joka vastaa merkitykseltään sanan börťi  adverbi-

käyttöä. Se ei esiinny tutkielman omissa korpusteksteissä lainkaan, ja sanakirjakin viit-

taa sen osalta sanaan  börťi. Komin kielen korpuksessa se esiintyy kuusi kertaa, joista

kahdessa komparatiivisen ǯyk -suffiksin kanssa.

Sekä pelkkään bör -vartaloon että johdettuun börvyv-/börvyl-vartaloon perustuvilla on

sekä spatiaalista  ja  temporaalista  käyttöä komin morfologiateoksen mukaan (ÖKKM

2000: 464–465).  

Näissä yhdyssanoissa, sanaliitoissa tai johdoksissa esiintyy osana  bör: Nämä ovat sel-

vimpiä yhdyssanatapauksia sanakirjoissa.

 kokbör  – 1. kantapää  2. (kengän) korko (kok ’jalka’)

 kokľabör  – kantapaää
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 börľa  – kantapää

 podbör  – (kengän) korko (pod  ’pohja, arina’)

 tujbör  – alamäkeä, myötämäkeen (tuj  ’tie’)

 kyvbör  – postpositio (kyv  ’kieli; sana’)

 jurbör  – niska (jur  ’pää’)

 börtöm  – ilman takakappaletta, kantaa

 börkyv  – jälkilause, loppulause

 börtas  – tulos

sijatyyppi börvyv -vartaloisia börlador  -vartaloisia

illatiivisia börvylö börladorö

inessiivisia börvylyn börladoryn

elatiivisia börvylyś börladoryś

egressiivisia börvyvśań börladorśań

approksimatiivisia börvyvlań börladorlań

terminatiivisia börvylöʒ́ börladoröʒ́

prosekutiivisia (tai prolatiivisia) börvylöd börladoröd

transitiivisia (tai prolatiivisia) börvyvti börladorti

Taulukko 1.  börvyv  ja börlador -vartaloisten suffiksoimattomia muotoja

Lytkin etymologisessa sanakirjassaan (1970: 41) esittää, että bör -sana olisi indoeuroop-

palainen laina, jolla olisi vastineina esim. kreikan peras ’loppu’ ja muinaisintian  parut
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’viime vuonna’. Uotila (1938: 65–66) yhdistää komin sanan suomen sanaan perä. SSA 2

(2012 [1995]: 342–343) liittää myös komin sanan suomen sanaan  perä, mutta ei anna

näille kaukaisempaa etymologista vastinetta. Csúcskilla (2005: 321) kantapermin muoto

on ber ja suomalais-ugrilaisen kantakielen taasen perä. Rédeillä (1962: 98–99) sana on

muodossa beXr, ja sen suomalaisena vastineena on myös sana perä. Komin sanan alussa

oleva b- palautuu suomalais-ugrilaiseen *p- :hen. Komin sanan lopussa oleva -r vastaa

kantakielen *-r:ää. Sanan vokaaliaines palautuu esipermiläiseen *e :hen. Rédei ei esitä

pitemmälle meneviä etymologioita tälle sanalle. Sanalla ei näytä – ainakaan selvästi –

olevan taustalla merkitystä ’selkä’. Ei siis voida tehdä näiden tietojen perusteella päätel-

miä, onko lähtökohtana ollut ruuminosa.

2.4.2 saj -vartaloisia 

Vartalon saj tapauksessa ei esiinny -vyv/-vyl tai -lador -johdoksia. saj on lähinnä pelkäs-

tään postpositiovartalo nykykomissa, paitsi että sillä on merkitykset ’suoja; kilpi’, ja si-

ten se on synonyyminen sanan  sajöd tällaisen merkityksen kanssa. Internetissä olevat

komi–venäjä sanakirjat (KRS 2000) ja (RKS/KRK 2009) pitävät sanaa saj paikan post-

positiona, mutta käyttöesimerkit ja käännökset venäjään vaikuttavat enemmän substan-

tiivilta. FU-Lab:in uudempi internetissä oleva sanakirjakäyttöliittymä, jonka taustalla on

jälkimmäiseen sanakirjaan perustuva uudempi versio (RKS/KRK 2011) katsoo sanan

saj substantiiviksi ’paikka jonkin takana’.  saj  :lla on myös adjektiivijohdos sajsa ’jon-

kun tai jonkin takana sijaitseva’:  Syktyvkar sajsa biʒ́3jas ’Syktyvkarin takaiset  niityt’

(KRS 2000). Sanan taipuneita muotoja käytetään monissa käännöslainoissa venäjästä.

Näistä tapauksista tarkemmin tulosten esittelyssä kappaleessa 4.2.

Lytkin (1970: 248) tarjoaa saj -sanan suomalaiseksi vastineeksi suoja-sanaa, ja samoin

tekee Uotila (1938: 142-143). Csúcskilla (2005: 373) kantapermin muoto on saj ja suo-

malais-permiläisen kantakielen taasen saja. SSA 3 (2012 [2000]: 214) liitää komin sa-

nan  saj ’suoja, paikka jnk takana’ mahdolliseksi vanhaksi vastineeksi suomen sanalle
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suoja. Suomalais-ugrilaiseksi kantamuodoksi esitetään *sajɜ. Kyseessä olisi iranilainen

laina. Vastineita indoeurooppalaisella puolella olisivat persian sāya, pehlevin tai pahla-

vin  sāyag, ’varjo, suoja’, muinaisintian  chāyā3  ’varjo, kuvajainen’. Rédei (1962: 111)

liittää komin sanan edellisten tavoin suomen sanaan suoja. Tälläkään sanalla ei näytä –

ainakaan selvästi – olevan taustalla merkitystä ’selkä’. Tilanne on samantapainen kuin

bör -sanan kanssa. Ei voida siis tehdä päätelmiä, onko lähtökohtana ollut ruuminosa.

2.4.3 voʒ́3 -vartaloisia 

voʒ́3 -alkuisia ovat voʒ́3 -vartaloiset, voʒ́3vyv -vartaloiset ja voʒ́3lador -vartaloiset. Viimei-

sin näistä voʒ́3lador on harvinaisin. voʒ́3vyv ja voʒ́3lador -vartaloisilla on sama merkitys.

Ne merkitsevät lähellä edessä olevaa paikkaa, kun taas voʒ́3 voi tarkoittaa myös etääm-

pänäkin olevaa etupuolen paikkaa. Sanalla voʒ́3  kuvattu paikka voi olla suoraan edessä

tai  ei  aivan niin  suoraan edessä.  Sen merkitysalue on laajempi kuin noilla  kahdella

muulla. Kahdella ensimmäisellä vartalolla on sekä paikan että ajan merkitys, mutta vii-

meisellä eli  voʒ́3lador on vain paikan merkitys. voʒ́3 -vartalolla on lisäksi ÖKKM:n ter-

minologiaa käyttäen objektin merkitys.  Jokaisessa kolmessa esimerkissä merkitys on

’olla jonkin elollisen kaltaisen edessä – yksittäisen tai kollektiivisen’. (ÖKKM 2000:

462–463) Perusvartalon voʒ́3 nykyisestä merkityksestä internetissä olevan komi–venäjä -

sanakirjan mukaan (mukailtu käännös tekijän) (KRS 2000):

 voʒ́3 – I. 1. jonkin etupuoli  2. paikka jonkin etupuolella / edessä  3. syli  4. aikai-

nen  5. alku  II. aikaisin, aikaisemmin  III. pelto

Uudempi internetissä oleva sanakirja (RKS/KRK 2011) luokittelee sanan voʒ́3  itsessään

substantiiviksi,  adjektiiviksi ja adverbiksi.  Yhdyssanakäytöstä löytyy sanakirjasta esi-

merkiksi nämä esimerkit. Ne ovat selvimmät tapaukset joukosta sanoja, joissa voʒ́3  on

osallisena:
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asyvvoʒ́3  – varhaisaamu (asyv  ’aamu’)

gorvoʒ́3  – kiukaan edusta (gor  ’kiuas’)

ićińvoʒ́3 – (adj.) lapsipuoli (ićiń  ’täti, äidin sisar, äitipuoli, isän veljen vaimo’)

jurvoʒ́3 – (hatun) lippa (jur  ’pää’)

paćvoʒ́3  – uunin edessä oleva paikka (pać  ’uuni’)

posvoʒ́3  – eteinen (pos  ’1. portaat, raput, rappuset 2. silta’)

Sanalla on adjektiivinen johdos voʒ́3sa : me voʒ́3sa ’edessäni sijaitseva’ (KRS 2000).

voʒ́3 -alkuisille Lytkin etymologisessa sanakirjassaan (1970: 59–60) esittää suomalaisek-

si vastineeksi sanaa otsa. Hänellä on esipermiläinen muoto, mutta ei etäisempiä. Uotila

(1938. 182) yhdistää samoin komin sanan voʒ́3 ja suomen sanan otsa. Csúcskilla (2005:

321) kantapermin muoto on ɔʒ́3  ja suomalais-permiläisen kantakielen taasen ońća. SSA

2 (2012 [1995]: 275-276) tekee samoin. Rédeillä (1962: 85–86) on myös suomalaisena

vastineena otsa, ja hän selvittää sanan voʒ́3  (hänellä muodossa vodʹź  ) taustaa. Komin

dʹź  suomalais-ugrilainen vastine on *ńč3 (*ńć). Suomen otsa-sanan ts:llä on sama tausta.

Komin sanan etymologiassa ei kerrota sille merkitystä alkutilanteessa. Ei voida siis teh-

dä päätelmiä, onko lähtökohtana ollut ruuminosa.

3 Aineisto 

Omana aineistona on käytetty seuraavia teoksia (sivumäärät kuvaavat useimmiten varsi-

naista tekstiosuutta, ne pitää tulkita suuntaa antaviksi), muu korpus- ja sanakirja-aineisto

on mainittu edellisen kappaleen lopussa:

 kominkielinen Uusi testamentti  (UT 2008)
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 Das kyk vok: finn-jögra vojtyrlön mojdjas  ’kaksitoista veljeä’ – kokoelma suo-

malais-ugrilaisia satuja komiksi, 78 sivua, (DKV 2000)

 Važys uśködćyvlö vötön, Viśtjas, Belyh Ivan – kertomuksia, 283 sivua

 Ćeľaďdyrśa parohodjas: Viśtjas, Belyh Ivan – kertomuksia, 219 sivua

 Komi kyvvor jylyś, viśtjas, Tsypanov Jölgiń - ’Komin sanastosta, kertomuksia’

 Mašaly koźin: Kyvburjas, mojdkyv, Mišarina A.P., ’Äidille lahja: runoja, satu-

ja’, 138 sivua

 Ćugra, Juškov Gennadi, ’Kalliomaa, romaani’, 394 sivua 

 Biva, Juškov Gennadi, ’Tuluspussi, romaani’, 284 sivua

 Kyś me tenö korśa? Poveśt,  Juškov Gennadi, ’Mistä minä sinua etsin?’, kerto-

mus

◦ yksi pitempi kertomus (otsikossa mainitun niminen) (s. 2–46 → 45 sivua)

◦ lyhyempiä kertomuksia 32 kpl (s. 48–342 → 295 sivua, noin 9 sivua kukin)

◦ näytelmiä 24 kpl (s. 343–695 → 353 sivua, melkein 15 sivua kukin)

 Kyvburjas, śylankyvjas, pjesajas, Juškov Gennadi, ’runoja, lauluja, näytelmiä’,

730 sivua

◦ runoja, s. 2–138

◦ lauluja ja muita runoja, s. 139–398

◦ satunäytelmiä, s. 399–721

 Ok, mortlön olöm, poveśt, viśtjas, Beznosikov Vladimir, ’Oi, ihmisen elämää,

(pitkä) kertomus, (lyhyempiä) kertomuksia’, 358 sivua
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 Izja ćoj, Viśtjas, Uljanov Aleksandr, ’Kivinen mäki, kertomus’, 120 sivua

 Tima Veń (V.T. Ćistaľov) 1890–1939, komilaisesta runoilijasta ja hänen runo-

jaan ja neljä näytelmää, 219 sivua

 Kerka-pöľ: Poveśt da viśtjas, Ivanova V.V., (pitkä) kertomus, (lyhyempiä) kerto-

muksia, 182 sivua

 Gögyľa-vugyľa,  poveśtjas,  Kozlova  Jelena,  (pitkiä)  kertomuksia,  (lyhyempiä)

kertomuksia, 183 sivua

 Veseliteś,  poka  molody,  Izbrannyje  proizvedenija,  Savin  Viktor  Aleksejevič

(Ńobdinsa Vittor), ’Iloitse, kun vielä nuori, valittuja teoksia’, runoja, runoelmia,

selostuksia (selittävää tekstiä – joitain runoja sen ohessa), 315 sivua

 Adʒ́3yślytöʒ́3 …, Kyvburjas, Jelfimova Anželika, ’Pikaiseen tapaamiseen, runoja’,

178 sivua

 Volny, Vanejev Albert, ’Aallokko’, runoja, 358 sivua

 Kyk kniga, Kyvburjas, Valerian Jevgeni, ’Kaksi kirjaa, runoja’, 58 sivua

 Ti köť šudaöśǯyk loöj! Kyvburjas, poemajas, Kuratov I.A., runoja, 278 sivua

 Bi kiń, ’Tulenkipinä’ -lastenlehti, 2005-6, 16 sivua

 Ömiʒ́3 tuś, 2 klassa ćeľaďly komiön śornitny velödćan ńebög , Motorina L.A.,

’Vadelmanmarja’, komin oppikirja 2-luokalle, 193 sivua

 Medvodʒ́3a vośkov, Motorina Ljubov, ’Ensimmäinen askeľ venäjänkielinen ko-

min oppikirja, 183 sivua

 Hudožestvoa gižöd vudžödöm, Velödćan ńebög, Ostapova Je.V., ’Kaunokirjalli-

suuden kääntämisestä, oppikirja’, 123 sivua
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 Kyvtujalan  uǯ  poduvjas,  ućebno-metodićesköj  posobije,  Punegova  G.V.,

Ćujaškova M.V., ’Kielitieteellisen työn perusteet’, oppikirja, 54 sivua

 Önija komi kyv. morfologija, ’Nykykomin kielen morfologia’, oppikirja, 542 si-

vua

 Termaśömön kaitćöm, aforizmjas, miniaťurajas, viśtjas, kyvburjas, Valton Arvo,

’Kiireinen  katumus,  aforismeja,  miniatyyrikertomuksia,  kertomuksia,  runoja’,

139 sivua

 Ʒ́3iryd doj, Obrezkova Nina, ’Tuikkiva kipu’, runokokoelma, 73 sivua

 Slovar geografitšeskih nazvanih priluzja, Musanov Aleksei,  Priluzjen maatie-

teellisten nimitysten sanakirja, 83 sivua

Toinen suuri aineistolähde on ollut Komin kielen korpus (http://komicorpora.ru).

4 Analyysi

Tässä kappaleessa lajittelen tuloksia ylimmällä tasolla eri vartaloiden mukaan omiksi

kappaleikseen. Takana olevan paikan merkityksessä käytetään bör-, börvyv-, börlador-

ja  saj- vartaloisia  postpositioita.  Edessä  olevan  paikan  merkityksessä  taasen  voʒ́3-,

voʒ́3vyv- ja voʒ́3lador- vartaloisia postpositioita.  Pääjaottelun alla on omina kappaleinaan

eri sijapäätteiset ja niissä niihin liittyvät possessiivisuffiksilliset. Yksikön 2. ja 3. per-

soonan possiivisten akkusatiivipäätteiden korosteinen käyttö on saanut oman kappaleen-

sa ja samoin monikon pääteen -jas  tai -öś sisältävät kumpikin omansa. Vastaavasti ver-

tailun tai ”ei-täyden määrän” (abu tyrvyjölun) – ehkä moderatiivisuffiksin – tunnuksen -

ǯyǯ (ÖKKM 2000: 119–123) tai diminutiivin tunnuksen sisältäville tapauksille on omat

kappaleensa. Kappaleiden yhteydessä kommentoidaan sanojen syntaktista asemaa lau-

seessa eli, käytetäänkö postpositioina, adverbeina vai molempina.

http://komicorpora.ru/
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Spatiaalisten ja temporaalisten merkitysten ohella esiintyy idiomaattisia ilmauksia. Osa

on kielikontaktien kautta saatuja käännöslainoina naapurikielistä, ja osa on vain erilaisia

tapoja ilmaista jokin asia. Näistä voidaan antaa esimerkkeinä:

 verös sajyn ’naimisissa (naisesta)’ - kirjaimellisesti ’miehen takana’, venäläinen

käännöslaina: za mužem ’naimisissa, naisesta’

 verös sajö munny / petny  ’mennä naimisiin’ - kirjaimellisesti ’mennä  miehen

taakse’

 muita käännöslainoja venäjän prepositio  za ’takana, taakse’ sisältävista raken-

teista ovat seuraavat: 

◦ pyzan sajyn ’pöydän takana → aterioimassa’, pyzan sajö ’pöydän taakse →

aterioimaan’ ja  pyzan sajyś ’pöydän takaa → aterioimasta’ ja (Rédei 1962:

113)

 gož sajyn ’varjossa’ - kirjaimellisesti ’auringon(paisteen) takana’

 gož voʒ́3yn  ’auringossa, päivänpaisteessa’ - kirjaimellisesti  ’auringon(paisteen)

edessä’

Alla itse laatimani taulukko 2. listaa kaikki tarkasteltavat suffiksoimattomat muodot ja

niiden esiintymämäärät omissa korpusteksteissäni. Mukana siinä ovat kolme perusvarta-

loa, johdetut vartalot sekä lähikohtasijaiset muodot.  Siitä selviää jo sellaisenaan, että

jotkut muodot ovat hyvin yleisiä, kuten esim. seuraavat:

 böryn : 2391 kpl 

 bör : 1679 kpl 

 börśa : 668 kpl

 sajyn : 589 kpl
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 sajö : 682 kpl

 voʒ́3yn : 982 kpl

 voʒ́3ö : 1365 kpl

 voʒ́3vyv : 231 kpl

Toiset esiintyvät joskus ja jäljelle jääneistä ei ole yhtään näytettä. Seuraavissa itse laati-

missani taulukoissa 3–5 esitetään omaan korpukseen perustuen eri postpositioiden ja ad-

verbien esiintymät suffiksoituina  bör -vartalon ja sen johdosten osalta. Vastaavalla ta-

valla itse laaditussa taulukossa 7 on listattu saj -vartalon suffiksoidut muodot. Itse laadi-

tuissa talukoissa 7–9 ovat voʒ́3 -vartalon ja sen johdosten suffiksoidut muodot. Lopuksi

edellisten seassa ovat itse laaditut taulukot 6, 8 ja 12, jotka näyttävät, että omasta kor-

puksestani ei löydy suffiksoituja muotoja kunkin perusvartalon lähikohtasijaisista muo-

doista.  Possessiivisuffiksi voi liittyä komissa joko pääsanaan kuten suomessakin tai sit-

ten postpositioon. Nämä taulukot esittelevät suffiksoinnista jälkimmäistä tapausta. Pos-

sessiivisuffiksi voi osoittaa omistusta tai myös muita asioita, esim. definiittisyyttä. Täl-

laiset erottelut eivät käy näistä taulukoista ilmi. Tosin näidenkin perusteella, voi tarkas-

tella, onko suffiksiton vai suffiksillinen tapaus yleisempi. Suffiksiesiintymien taulukois-

sa on ylimpänä rivinä vertailun helpottamiseksi suffiksittoman tapauksen määrät.  Nii-

den avulla saa alustavaa kuvaa erilaisten tapausten jakautumasta.
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tulosijainen olosijainen erosijainen väylä

terminatiivi illatiivi inessiivi elatiivi egressiivi prolatiivi adjektiivi

- - --

- - --

- - --

perus-
merkitys

perus-
muoto

approksi-
matiivi

taka-
puolella

oleva
paikka

bör
1679

börlań
19

böröʒ́3
20

börö
95

böryn
2391

böryś
27

börśań
17

börti
1

böröd
1

börťi
89

börsa
0

börśa
668

börvyv
61

börvyvlań
0

börvylöʒ́3
0

börvylö
8

börvylyn
11

börvylyś
5

börvyvśań
4

börvyvti
2

börvylöd
0

börvyvsa
0

börlador
2

börladorlań
0

börladoröʒ́3
0

börladorö
1

börladoryn
2

börladoryś
1

börladorśań
0

börladorti
1

börladoröd
0

börladorsa
0

börlań börlańöʒ́3
0

börlańö
3

börlańyn
0

börlańyś
1

börlańśań
1

börlańti
0

börlańöd
0

saj
31

sajlań
4

sajöʒ́3
6

sajö

682
sajyn
589

sajyś
153

sajśań
53

sajti
11

sajöd
30

sajsa
8

sajlań- sajlańöʒ́3
0

sajlańö
0

sajlańyn
1

sajlańyś
0

sajlańśań
0

sajlańti
0

sajlańöd
0

etu-
puolella

oleva
paikka

voʒ́3
voʒ́3lań

96
voʒ́3öʒ́3

1
voʒ́3ö
1375

voʒ́3yn
999

voʒ́3yś
44

voʒ́3śań
4

voʒ́3ti
49

voʒ́3öd
1

voʒ́3sa
0

vodʒ́3a 

228
voʒ́3vyv

231
voʒ́3vyvlań

0
voʒ́3vylöʒ́3

0
voʒ́3vylö

9
voʒ́3vylyn

79
voʒ́3vylyś

6
voʒ́3vyvśań

4
voʒ́3vyvti

0
voʒ́3vylöd

0
voʒ́3vyvsa

2
voʒ́3lador

3
voʒ́3ladorlań

0
voʒ́3ladoröʒ́

0
voʒ́3ladorö

4
voʒ́3ladoryn

4
voʒ́3ladoryś

1
voʒ́3ladorśań

0
voʒ́3ladorti

1
voʒ́3ladoröd

0
voʒ́3ladorsa

0

voʒ́3lań- voʒ́3lańöʒ́3
1

voʒ́3lańö
8

voʒ́3lańyn
2

voʒ́3lańyś
1

voʒ́3lańśań
1

voʒ́3lańti
1

voʒ́3lańöd
2

Taulukko 2.  Postpositiot tai adverbit eri sijoissaan (ilman possessiivisuffikseja

tai muita aineksia, omasta korpuksesta)

approksimatiivi terminatiivi illatiivi inessiivi elatiivi egressiivi prolatiivi

1Sg

2Sg

3Sg

1Pl

2Pl

3Pl

börlań
19

böröʒ́3
20

börö
95

böryn
2391

böryś
27

börśań
17

börti
1

böröd
1

börťi
89

böröjlań
0

böröʒ́3ym
0

böram
4

börśym
0

böröjśań
0

börtiym
0

börödym
0

börťiym
0

börlańyd
0

böröʒ́3yd
0

börad
186

börśyd
6

börśańyd
8

börtiyd
0

börödyd
0

börťiyd
2

börlańys
2

böröʒ́3ys
1

böras
494

börśys
31

börśańys
96

börtiys
0

börödys
0

börťiys
3

börlańnym
0

böröʒ́3nym
0

böranym
1

börśynym
0

börśańnym
1

börtinym
0

börödnym
0

börťinym
0

börlańnyd
0

böröʒ́3nyd
0

böranyd
5

börśynyd
0

börśańnyd
0

börtinyd
0

börödnyd
0

börťinyd
0

börlańnys
0

böröʒ́3nys
0

böranys
14

börśynys
1

börśańnys
1

börtinys
0

börödnys
0

börťinys
0

Taulukko 3.  Pelkkään bör -vartaloon perustuvat suffiksoituina

Suffiksillisissa muodoissa illatiivi ja inessiivi lankeavat homonymian tähden yhteen.
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approksimatiivi terminatiivi illatiivi inessiivi elatiivi egressiivi prolatiivi

1Sg

2Sg

3Sg

1Pl

2Pl

3Pl

börvyvlań
0

börvylöʒ́3
0

börvylö
8

börvylyn
11

börvylyś
5

börvyvśań
4

börvyvti
2

börvylöd
0

börvylöjlań
0

börvylöʒ́3ym
0

börvylam
0

börvyvśym
0

börvylöjśań
0

börvyvtiym
0

börvylödym
0

börvyvlańyd
0

börvylöʒ́3yd
0

börvylad
4

börvyvśyd
0

börvyvśańyd
1

börvyvtiyd
0

börvylödyd
0

börvyvlańys
0

börvylöʒ́3ys
0

börvylas
56

börvyvśys
5

börvyvśańys
3

börvyvtiys
2

börvylödys
0

börvyvlańnym
0

börvylöʒ́3nym
0

börvylanym
0

börvyvśynym
0

börvyvśańnym
0

börvyvtinym
0

börvylödnym
0

börvyvlańnyd
0

börvylöʒ́3nyd
0

börvylanyd
1

börvyvśynyd
0

börvyvśańnyd
0

börvyvtinyd
0

börvylödnyd
0

börvyvlańnys
0

börvylöʒ́3nys
0

börvylanys
0

börvyvśynys
0

börvyvśańnys
0

börvyvtinys
0

börvylödnys
0

Taulukko 4. börvyv -vartaloon perustuvat suffiksoituina

approksimatiivi terminatiivi illatiivi inessiivi elatiivi egressiivi prolatiivi

1Sg

2Sg

3Sg

1Pl

2Pl

3Pl

börladorlań
0

börladoröʒ́3
0

börladorö
1

börladoryn
2

börladoryś
1

börladorśań
0

börladorti
1

börladoröd
0

börladoröjlań
0

börladoröʒ́3ym
0

börladoram
0

börladorśym
0

börladoröjśań
0

börladortiym
0

börladorödym
0

börladorlańyd
0

börladoröʒ́3yd
0

börladorad
0

börladorśyd
0

börladorśańyd
0

börladortiyd
0

börladorödyd
0

börladorlańys
0

börladoröʒ́3ys
0

börladoras
2

börladorśys
0

börladorśańys
2

börladortiys
0

börladorödys
0

börladorlańnym
0

börladoröʒ́3nym
0

börladoranym
0

börladorśynym
0

börladorśańnym
0

börladortinym
0

börladorödnym
0

börladorlańnyd
0

börladoröʒ́3nyd
0

börladoranyd
0

börladorśynyd
0

börladorśańnyd
0

börladortinyd
0

börladorödnyd
0

börladorlańnys
0

börladoröʒ́3nys
0

börladoranys
0

börladorśynyd
0

börladorśańnys
0

börladortinys
0

börladorödnys
0

Taulukko 5. börlador -vartaloon perustuvat suffiksoituina

terminatiivi illatiivi inessiivi elatiivi egressiivi prolatiivi

börlańöʒ́3
0

börlańö
3

börlańyn
0

börlańyś
1

börlańśań
1

börlańti
0

börlańöd
0

Taulukko  6.  börlań  -tyyppisillä  lähikohtasijaisilla  ei  esiintynyt  suffiksoituja

muotoja
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approksimatiivi terminatiivi illatiivi inessiivi elatiivi egressiivi prolatiivi

sajlań
4

sajöʒ́3
6

sajö
682

sajyn
589

sajyś
153

sajśań
53

sajti
11

sajöd
30

sajöjlań
0

sajöʒ́3ym
0

sajam
1 

sajśym
0

sajöjśań
0

sajtiym
0

sajödym
0

sajlańyd
0

sajöʒ́3yd
0

sajad
99

sajśyd
12

sajśańyd
2

sajtiyd
0

sajödyd
0

sajlańys
1

sajöʒ́3ys
3

sajas
286 

sajśys
69

sajśańys
13

sajtiys
5

sajödys
1

sajlańnym
0

sajöʒ́3nym
0

sajanym
2

sajśynym
0

sajśańnym
0

sajtinym
0

sajödnym
0

sajlańnyd
0

sajöʒ́3nyd
0

sajanyd
1

sajśynyd
1

sajśańnyd
0

sajtinyd
0

sajödnyd
0

sajlańnys
0

sajöʒ́3nys
0

sajanys
5

sajśynys
0

sajśańnys
0

sajtinys
0

sajödnys
0

Taulukko 7.  saj -vartaloon perustuvat suffiksoituina

sajöd  -postpositio on hankala tapaus, sillä on olemassa myös homonyyminen  sajöd -

substantiivi ’suoja, piilopaikka; kilpi; varjo’ (esim. possessiivisuffiksoiduista vain yks.

1. pers. eroaa) ja myös sajödny -verbin konnegatiivimuoto on juuri samanlainen. sajöd -

substantiivi on johdettu epäproduktiivisella öd -suffiksilla, jolle ei esitetä mitään selvää

merkitystä.  Lisäksi  osassa  annetuista  esimerkeistä  vielä  kantasanakin  on  epäselvä

(http://foto11.com/komi/vocabular/suffix.php).

 sajöd  subst. (suoja, piilopaikka; kilpi; varjo)

◦ sajödöj, sajödud, sajödys, sajödnym, sajödnyd, sajödnys

 sajöd  postp.

◦ sajödym, sajödud, sajödys, sajödnym, sajödnyd, sajödnys

 sajödny  -verbi: sajöd  – 2.pers. imper. prees. / yks. konnegatiivimuoto

terminatiivi illatiivi inessiivi elatiivi egressiivi prolatiivi

sajlańöʒ́
0

sajlańö
0

sajlańyn
1

sajlańyś
0

sajlańśań
0

sajlańti
0

sajlańöd
0

http://foto11.com/komi/vocabular/suffix.php
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Taulukko  8.   sajlań  -tyyppisillä  lähikohtasijaisilla  ei  esiintynyt  suffiksoituja

muotoja.

approksimatiivi terminatiivi illatiivi inessiivi elatiivi egressiivi prolatiivi

voʒ́3lań
96

voʒ́3öʒ́3
1

voʒ́3ö
1375

voʒ́3yn
992

voʒ́3yś
44

voʒ́3śań
4

voʒ́3ti
49

voʒ́3öd
1

voʒ́3öjlań
0

voʒ́3öʒ́3ym
0

voʒ́3am
5

voʒ́3śym
1

voʒ́3öjśań
0

voʒ́3tiym
0

voʒ́3ödym
0

voʒ́3lańyd
0

voʒ́3öʒ́3yd
0

voʒ́3ad
74

voʒ́3śyd
2

voʒ́3śańyd
1

voʒ́3tiyd
2

voʒ́3ödyd
1

voʒ́3lańys
3

voʒ́3öʒ́3ys
0

voʒ́3as
342

voʒ́3śys
22

voʒ́3śańys
1

voʒ́3tiys
2

voʒ́3ödys
0

voʒ́3lańnym
0

voʒ́3öʒ́3nym
0

voʒ́3anym
1

voʒ́3śynym
0

voʒ́3śańnym
0

voʒ́3tinym
1

voʒ́3ödnym
0

voʒ́3lańnyd
0

voʒ́3öʒ́3nyd
0

voʒ́3anyd
3

voʒ́3śynyd
1

voʒ́3śańnyd
0

voʒ́3tinyd
0

voʒ́3ödnyd
0

voʒ́3lańnys
0

voʒ́3öʒ́3nys
0

voʒ́3anys
7

voʒ́3śynys
1

voʒ́3śańnys
0

voʒ́3tinys
0

voʒ́3ödnys
0

Taulukko 9.  Pelkkään voʒ́3 -vartaloon perustuvat suffiksoituina

approksimatiivi terminatiivi illatiivi inessiivi elatiivi egressiivi prolatiivi

voʒ́3vyvlań
0

voʒ́3vylöʒ́3
0

voʒ́3vylö
9

voʒ́3vylyn
79

voʒ́3vylyś
6

voʒ́3vyvśań
4

voʒ́3vyvti
0

voʒ́3vylöd
0

voʒ́3vylöjlań
0

voʒ́3vylöʒ́3ym
0

voʒ́3vylam
0

voʒ́3vyvśym
0

voʒ́3vylöjśań
0

voʒ́3vyvtiym
0

voʒ́3vylödym
0

voʒ́3vyvlańyd
0

voʒ́3vylöʒ́3yd
0

voʒ́3vylad
9

voʒ́3vyvśyd
0

voʒ́3vyvśańyd
0

voʒ́3vyvtiyd
0

voʒ́3vylödyd
0

voʒ́3vyvlańys
0

voʒ́3vylöʒ́3ys
0

voʒ́3vylas
74

voʒ́3vyvśys
3

voʒ́3vyvśańys
0

voʒ́3vyvtiys
0

voʒ́3vylödys
0

voʒ́3vyvlańnym
0

voʒ́3vylöʒ́3nym
0

voʒ́3vylanym
1

voʒ́3vyvśynym
0

voʒ́3vyvśańnym
0

voʒ́3vyvtinym
0

voʒ́3vylödnym
0

voʒ́3vyvlańnyd
0

voʒ́3vylöʒ́3nyd
0

voʒ́3vylanyd
0

voʒ́3vyvśynyd
0

voʒ́3vyvśańnyd
0

voʒ́3vyvtinyd
0

voʒ́3vylödnyd
0

voʒ́3vyvlańnys
0

voʒ́3vylöʒ́3nys
0

voʒ́3vylanys
4

voʒ́3vyvśynys
0

voʒ́3vyvśańnys
0

voʒ́3vyvtinys
0

voʒ́3vylödnys
0

Taulukko 10. voʒ́3vyv -vartaloon perustuvat suffiksoituina
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approksimatiivi terminatiivi illatiivi inessiivi elatiivi egressiivi prolatiivi

voʒ́3ladorlań
0

voʒ́3ladoröʒ́
0

voʒ́3ladorö
4

voʒ́3ladoryn
4

voʒ́3ladoryś
1

voʒ́3ladorśań
0

voʒ́3ladorti
1

voʒ́3ladoröd
0

voʒ́3ladoröjlań
0

voʒ́3ladoröʒ́ym
0

voʒ́3ladoram
0

voʒ́3ladorśym
0

voʒ́3ladoröjśań
0

voʒ́3ladortiym
0

voʒ́3ladorödym
0

voʒ́3ladorlańyd
0

voʒ́3ladoröʒ́yd
0

voʒ́3ladorad
0

voʒ́3ladorśyd
0

voʒ́3ladorśańyd
0

voʒ́3ladortiyd
0

voʒ́3ladorödyd
0

voʒ́3ladorlańys
0

voʒ́3ladoröʒ́ys
0

voʒ́3ladoras
1

voʒ́3ladorśys
0

voʒ́3ladorśańys
1

voʒ́3ladortiys
0

voʒ́3ladorödys
0

voʒ́3ladorlańnym
0

voʒ́3ladoröʒ́nym
0

voʒ́3ladoranym
0

voʒ́3ladorśynym
0

voʒ́3ladorśańnym
0

voʒ́3ladortinym
0

voʒ́3ladorödnym
0

voʒ́3ladorlańnyd
0

voʒ́3ladoröʒ́nyd
0

voʒ́3ladoranyd
0

voʒ́3ladorśynyd
0

voʒ́3ladorśańnyd
0

voʒ́3ladortinyd
0

voʒ́3ladorödnyd
0

voʒ́3ladorlańnys
0

voʒ́3ladoröʒ́nys
0

voʒ́3ladoranys
0

voʒ́3ladorśynys
0

voʒ́3ladorśańnys
0

voʒ́3ladortinys
0

voʒ́3ladorödnys
0

Taulukko 11. voʒ́3lador -vartaloon perustuvat suffiksoituina

terminatiivi illatiivi inessiivi elatiivi egressiivi prolatiivi

voʒ́3öjlańöʒ́
1

voʒ́3öjlańö
8

voʒ́3öjlańyn
2

voʒ́3öjlańyś
1

voʒ́3öjlańśań
1

voʒ́3öjlańti
1

voʒ́3öjlańöd
2

Taulukko  12.  voʒ́3lań  -tyyppisillä  lähikohtasijaisilla  ei  esiintynyt  suffiksoituja

muotoja.

Taulukoihin on kerätty kaikki mahdolliset suffiksoidut muodot. Ne on saatu oman kor-

puksen tiedoista. Tutkimuksessa olisi tarpeen selvittää suoraan kielenpuhujilta, ovatko

kaikki niistä oikeasti mahdollisia.

Akkusatiivin yks. 2. ja 3. persoonan suffiksoiduilla muodoilla  -tö ja -sö on muutakin

käyttöä  kuin  pelkästään  omistamisen  ilmaiseminen,  sillä  niitä  käytetään  myös

demonstratiivis-tähdentävässä funktiossa (Leinonen 2006: 97, ÖKKM 2000: 55). Nii-

den esiintyessä pitää pystyä erittelemään, mistä milloinkin on kyse. Selvimpiä merkkejä

jälkimmäisestä käyttötyypistä ovat ne, jolloin nämä suffiksit on liitetty jo taipuneeseen

sanaan.

4.1 bör -alkuisia

Tähän kappaleessa ja sen alakappaleissa on koottuna tekstikorpuksista saatuja tuloksia.
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Pelkkä  bör -vartalo sellaisenaan esiintyy adverbina ’takaisin’ tai ’uudelleen’. Tällaisia

esiintymiä  on  omissa korpusteksteissäni  1679 kpl.  Komin kielen  korpuksesta  löytää

jopa 44173 tapausta.  Muita  käyttötyyppejä ovat  seuraavat  possessiivisuffiksilliset  ta-

paukset:

 akkusatiivin suffiksit demonstratiivis-tähdentävässä funktiossa (Leinonen 2006:

97, ÖKKM 2000: 55):

◦ yks. 3. pers.  börsö 138 kpl, (Komin kielen korpus) 3171 kpl

◦ yks. 2. pers. börtö 12 kpl, (Komin kielen korpus) 205 kpl

 instrumentaalin suffiksit:

◦ yks. 3. pers. börnas 10 kpl, (Komin kielen korpus) 368 kpl

◦ yks. 2. pers. börnad 1 kpl, (Komin kielen korpus) 12 kpl

(1) Isus bör lokt-i-s galileja-ö

Jeesus takaisin tulla-1PST-3SG Galilea-ILL

Jeesus tuli takaisin Galileaan. (UT 2008: Luuk. 4:14)

(2) sesśa bör ötlayn lo-öj

sitten jälleen yhdessä olla-impr.2pl

Sitten (sen jälkeen) olkaa jälleen yhdessä. (UT 2008: 1. Kor. 7:5)

Seuraava on harvoja postpositiotapauksia, sillä pelkkä  bör on melkein yksinomaisesti

adverbi. Tuossa tapauksessa spatiaalinen ja temporaalinen merkitys lomittuvat, ja mo-

lemmat ovat yhtä lailla mahdollisia.

(3) tajö öd sijö bör gort-ö vözjyś-ö
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se -hAn hän perään koti-ILL pyrkiä-3SG

Sehän pyrkii kotiin hänen peräänsä / jälkeensä. (Ivanova 2001: 128)

4.1.1 börö 

Tämä muoto on illatiivipäätteinen. Internetissä olevan komi–venäjä -sanakirjan (KRS

2000: s.v. börö ) mukaan se on adverbi ja postpositio. Sen merkitys adverbina on ’taak-

se(päin),  takaisin,  takaperin’ ja  ’jälkeen;  taakse,  perälle,  perään’.  Jälkimmäisessä  ta-

pauksessa taakse jäänyt tarkoittaa joko ajallisesti ohi mennyttä tai vanhentunutta. Post-

positiona merkitys on ’taakse’. Kaksi sanakirjan postpositioesimerkkiä ovat spatiaalisia.

Sanakirjassa on omina hakusanoinaan kaikkien kuuden persoonan suffiksoidut muodot,

jotka ovat homonyymisiä inessiivipäätteisten kanssa. Uudempi internetissä oleva sana-

kirja  (RKS/KRK 2011) luokittelee muodon  börö adverbiksi,  mutta  sillä ei  ole omaa

hakusanaansa. Komin morfologia (ÖKKM 2000: 446, 464) tuntee muodon postpositio-

na. Muoto börö  esiintyy useimmin adverbina ja on yhdeltä merkitykseltään synonyymi-

nen pelkän vartalon  bör merkityksen ’takaisin’ kanssa. Postpositiokäyttö on vähäistä.

Adverbina  börö esiintyy usein verbin  koľny ’1. pysyä, jäädä 2. jäädä ilman 3. kulua

(ajasta) 4. jättää  5. jäädä tähteeksi’ yhteydessä. Toinen yleinen kollokaatio on sanan

voʒ́3ö  ’eteen, eteenpäin’ kanssa.

Aluksi esitellään verbikollokaatioita pelkän  börö  -sanan yhteydessä ja sen jälkeen yh-

teisesiintymiä  sanan voʒ́3ö  ’eteen(päin)’ kanssa. Nämä tulokset on saatu omasta korpuk-

sesta. Näillä halutaan saada selville, esiintyykö käytännössä aina samojen tai ainakin

merkitykseltään samantapaisten sanojen kanssa. Lisäksi on mielenkiintoista saada sel-

ville, olisiko esim. liikeverbeillä huomattava rooli kollokaatioverbeinä. Itse laaditut tau-

lukot 13 ja 14 esittelevät  koľny -verbin ja sen johdosten esiintymämääriä myös yksit-

täisten taivutusmuotojen osalta.
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taivutusmuoto

koľny -verbistä 

’1. pysyä, jäädä 2. jäädä il-

man 3. kulua (ajasta) 4. jättää

5. jäädä tähteeksi’

kpl kommentteja

koľöma 10 2. pret. yks. 3. pers.

3 samaa tapausta (otsikko, runon rivi, sisällys-

luettelo)

koľi 7 1. pret. yks. 1 tai 3. pers.

koľis 6 1. pret. yks. 3. pers.

koľöm 5 öm -partisiippi, loppuun suoritettu tekeminen

koľisny 2 1. pret. mon. 3. pers.

koľny 2 inf. tai monikon konnegatiivimuoto monikkoa 

varten

koľiny 2 1. pret. mon. 3. pers. ?

koľömaöś 2 2. pret. mon. 3. pers.

koľim 2 1. pret. mon. 1. pers.

koľöny 1 prees. mon. 3. pers.

koľa 1 prees. yks. 1. pers.

en koľ 1 imper. yks. 2. pers. kielteinen käskymuoto

Taulukko 13. koľny -verbin muotoja sanan börö yhteydessä.
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taivutusmuoto

koľććyny -verbistä

’jäädä, jäädä jälkeen’

kpl kommentteja

koľććömön 3 öm -partisiippin instrumentaali

koľććyny 2 inf. tai monikon konnegatiivimuoto monikkoa 

varten

koľććis 1 1. pret. yks. 3. pers.

koľććö 1 prees. yks. 3. pers.

Taulukko 14. koľććyny -verbin muotoja sanan börö yhteydessä.

Lisäksi esiintyy yksittäistapaukset ’on völi  koľććöd’  ja  koľććyštis. Ensimmäinen on

perifrastisen rakenteen kielto kausatiivisesta johdoksesta ja jälkimmäinen on deminutii-

vinen johdos. Yksittäistapauksina (kukin kerran) esiintyy vielä seuraavat verbit:

 domavny  ’sitoa panttaan; sitoa (vene)’

 kavšaśny  ’kavuta’

 löśödćyny  ’aikoa, valmistautua’

 švyrknitny  ’heittää, nakata; kierrähtää nopeasti’

 viʒ́3ödlyny  ’katsella’

Seuraavaksi esitellään sanan  börö käyttöä sanan  voʒ́3ö kanssa. Tapaustyyppejä on viisi

hieman erilaista:

 börö-voʒ́3ö  ’taakse-eteen’ 10 kpl
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 voʒ́3ö da börö  ’eteen ja taakse’ 1 kpl

 voʒ́3ö i börö  ’eteen ja taakse’ 2 kpl (käytännössä samoja, toinen saman lainaus)

 börö i voʒ́3ö  ’taakse ja eteen’ 1 kpl

 voʒ́3ö ni börö  ’eteen eikä taakse’ 5 kpl

börö-voʒ́3ö ’taakse-eteen’ -sanaparin kanssa esiintyvät  seuraavat  verbit  (kukin kerran,

paitsi yksi kahdesti):

 ʒ́3örny  ’täristä, vapista’

 katlaśny  ’horjua, huojua’ (finiittinen muoto ja gerundi)

 katlaśny-ʒ́3örny  ’horjua-täristä’

 katlödlyny  ’horjuttaa, huojuttaa’

 ľuńgyny  ’mennä, kulkea’

 novlödlyny  ’kuljettaa’

 peʒ́3ny  ’tömistellä (jalkojaan), polkea (paikoillaan)’

 peʒ́3yštny  ’polkea paikoillaan (jnk aikaa)’

 urgyny  ’kurista; murista; palaa / hehkua huminoiden’

voʒ́3ö ni börö -rakenne kanssa esiintyy:

 vörźyvny  ’lähteä liikkeelle’ -verbin kanssa

 eksistentiaalirakenteessa
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 kolme kertaa enemmän irrallisena

börö i voʒ́3ö  ’taakse ja eteen’ -rakenne kanssa esiintyy  šurjavny -verbin kanssa. Sen

merkitys on ’kirmata, liikkua nopeasti’.

Seuraavaksi kaksi postpositioesimerkkiä:

(4) menym sömyn tros körtavny traktor börö

minä.DAT vain köysi sitoa-INF traktori perään

Minun pitää vain sitoa köysi traktorin perään. (Juškov 2001b : 43)

(5) telega börö gez pom-ön domal-i-sny

rattaat perään nuora loppu-INS sitoa-1PST-3PL

gartola śura közasö

kiertynyt sarvinen vuohi-ACC.3SG

Rattaiden perään sitoivat nuoran lopulla kiertynyt (käyrä) sarvisen vuohen.

(Beznosikov 2001: 197)

Edellisissä esimerkeissä kiintopiste pysyy teon hetkellä – ainakin tavallisesti – paikal-

laan.  Siinä mielessä ei voi puhua siitä, että börö  liittyisi aina liikkuvaan kiintopistee-

seen. Toisaalta edellisissä tuntuu selvänä kiintopisteen peräpuolen merkitys. Kyseessä

on se puoli kiintopistettä, joka on sen liikkuessa takana. Toisaalta voi myös kysellä,

ovatko nämä aidosti postpositiorakenteita vai sanaliittoja, joissa  börö olisikin ennem-

minkin substantiivi merkitykseltään ’jonkin peräosa’. Adverbiesimerkeissä on yleisim-

pänä ’jäädä’-verbi ja sen johdokset. Muut verbit esiintyvät aika marginaalisesti. ’jäädä’-

verbi johdoksineen ei kuvaa todellista siirtymää, vaan sitä, että poissiirtymää ei tapahdu.

Muiden verbien merkityksien osalta suurimman ryhmän muodostivat liikeverbit ja mini-

maalisen liikkeen verbit kuten ’täristä’ tai ’vapista’.
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Näissä börö on adverbina, ja sellaisia esimerkkejä löytyy paljon enemmän kuin postpo-

sitioesimerkkejä.

(6) oz nu sij-ös börö koľ-yś vo.

NEG viedä.CNG se-ACC taakse jäädä-PTCP vuosi

Taakse jäänyt vuosi ei vie sitä pois. (Juškov 2001c: 165)

(7) a Pama börö koľ-öma, yšk-ö-pošk-ö

mutta Pama jälkeen jäädä-2PST läähättää-3SG

Mutta Pama jäi jälkeen, läähätti. (Kozlova 2002: 137)

Edellisessä verbi on sarjaverbi ja koostuu kahdesta osasta.

Suffiksoiduista esimerkkinä:

(8) bör-a-m bergödć-i a ij köbyla syl-öma

taka-ILL-1SG kääntyä-1PST.1SG mutta jää tamma sulaa-2PST.3SG

Käännyin taaksepäin, mutta jäätamma oli sulanut.

4.1.2 böryn 

Tämä muoto on inessiivipäätteinen. Internetissä olevan komi–venäjä -sanakirjan (KRS

2000: s. v. böryn ) mukaan se on adverbi ja postpositio. Molempina sillä on sekä spa-

tiaalista ja temporaalista käyttöä (’perässä; takana’ / ’myöhemmin; jälkeen’). Sanakirjas-

sa on omina hakusanoinaan kaikkien kuuden persoonan suffiksoidut muodot, jotka ovat

homonyymisiä illatiivipäätteisten kanssa. Uudempi internetissä oleva sanakirja (RKS/

KRK 2011) luokittelee adverbiksi ja postpositioksi. Komin morfologia (ÖKKM 2000:

446, 464) tuntee muodon postpositiona.  böryn -sana on esiintynyt 2391 kertaa omassa

korpuksessa.  Sitä  on  edeltänyt  postpositiokäytössä  pronomineja,  verbaalinomineja  ja

substantiiveja. Alla taulukoissa esitetään kustakin näistä ryhmistä yleisimmät tapaukset.
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böryn  -sanan merkitys näyttäisi olevan tällaisissa tapauksissa temporaalinen ’jälkeen’.

Taulukoiden jälkeen annetaan  lause-esimerkkejä.  Itse  laatimani  taulukko 15 esittelee

pronominikollokatioita omasta korpuksestani.

böryn -sanan yhteydessä esiintyy yleisimmin kaksi pronominia, jolloin ta böryn merkit-

see ’tämän jälkeen’ ja  sy böryn ’sen jälkeen’. Ne ovat selvästi temporaalista käyttöä.

Tällaisella  kollokaatiotaulukolla  halutaan  osoittaa,  mitkä  sanat  esiintyvät  yleisimmin

tutkittavan postposition kanssa. Nyt nähdään, että pronominien osalta merkitykset ’tä-

män jälkeen’ ja ’sen jälkeen’ kahdestaan muodostavat suurimman osan kollokaatioista.

Loput ovat aika marginaalisia.

kpl pron. merkitys, selitys

338 ta pron-pers ’tämä’  (< tajö  dem-pron ’tuo; tämä’)

120 sy pron-pers ’se’  (< sijö  pron-pers ’hän, se’)

12 mijan  (gen.) < mi  pron-pers ’me’

7 me pron-pers ’minä’

6 na pron-pers ’he, ne; part vielä’

5 te pron-pers ’sinä’

4 myj ’mikä; konj. että’

3 kod ↔ kodi  ’kuka; joka; humalainen’

2 as refl. pron. ’oma’ 

Taulukko 15. böryn -sanan pronominikollokaatioita omasta korpuksestani

böryn -sanan yhteydessä esiintyy hyvin usein öm -loppuisia verbaalinomineja. Suomeen

kyseiset voidaan kääntää temporaalisilla sivulauseilla tai lauseenvastikkeilla, jotka il-
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maisevat  aikaisempaa  tekemistä.  Itse  laatimani  taulukko  16  esittelee

verbaalinominikollokaatioita omasta korpuksestani.

kpl verbi merkitys, selitys

75 boöm < vony v ’1. tulla, saapua 2. kypsyä 3. tulla mieleen 4. alkaa kes-

kustella’ 

67 adʒ́3öm < adʒ́3yny  ’1. nähdä 2. löytää’ 

65 kylöm < kyvny   ’kuulla, haistaa, tuntea (sormella); kuulua, haista’ 

58 munöm < munny  ’1. mennä, kulkea 2. lähteä (jstak) 3. olla jkn kaltainen, 

olla jkn näköinen 4. vastustaa, olla vastaan’ 

57 petöm < petny  ’mennä ulos, tulla ulos, tulla esiin’ 

56 pomalöm < pomavny  ’1. lopettaa, päättää, valmistua (jstak)  2. päästä lop-

puun’

33 olyštöm < olyštny  ’olla hetki hiljaa 

31 kulöm kulöm  ’kuolema, kuollut’ / < kuvny  ’kuolla’ 

26 kyvzöm kyvzyny  ’kuunnella; totella’

23 loktöm loktöm  ’tulo, saapuminen’  / < lokny  ’tulla, saapua’ 

22 pyröm < pyrny  ’1. liittyä (yhdistykseen), tulla mukaan 2. mennä, astua 

sisään, muuttaa johonkin 3. tunkeutua, rynnistää 4. kuulua jhkin’ 

21 šyöm šyöm  ’päätös’  / šyny  ’1. sanoa, että 2. sallia 3. (jkta jksik) sanoa,

(jkta jksik) kutsua 4. sanoa’ 

18 viśtalöm viśtalöm  ’kertomus, kertominen’  / < viśtavny  ’kertoa, julistaa’

17 juöm < juny  ’juoda’ 
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kpl verbi merkitys, selitys

13 ćeććöm < ćeććyny  ’nousta’ 

11 uśöm < uśny ’1. pudota 2. joutua pulaan, masentua, pettyä, joutua epä-

järjestykseen’ 

11 uźöm uźöm  ’uni, nukkuminen’  / uźny  ’nukkua’ 

11 pomaśöm pomaśny  ’loppua, päättyä’ 

10 pukśöm pukśyny  ’1. käydä istumaan, istua alas, istuutua 2. laskeutua (len-

tokoneesta) 3. tulla (talvesta) 4. tulla (vuosisadasta)’ 

Taulukko 16. böryn -sanan verbaalinominikollokaatioita (oma korpus)

Liikeverbit,  aistihavaintoverbit  sekä  mentaalisen  toiminnan verbit  esim.  ’sanoa’ ovat

yleisiä kantaverbejä näissä. Toisaalta voi myös väittää, että kyseiset verbit ovat muuten-

kin yleisiä.  Tällainen taulukko auttaa hahmottamaan tilannetta,  jonka jossain määrin

osaisi myös arvatakin.

Vertailun vuoksi voidaan kertoa, että komin kielen korpuksen teksteistä löytää öm -lop-

puisen verbaalinominin ja  böryn -sanan yhtymiä 60387 kpl (-öm börśa -tapauksia on

723 kpl ja -öm börťi -tapauksia komin kielen korpuksessa on vain 381 kpl, toisaalta -öm

börśań -tapauksia on niinkin vähän kuin 13 kpl). Taulukoissa 16 ja 18 on kooste verbaa-

linomineista. Niistä käy ilmi, että sanojen merkityksillä ei ole mitään yksinomaista ylei-

sintä tyyppiä, mikä on ymmärrettävää, koska rakenne vastaa muiden kielien aiemman

tekemisen sivulauseita. Sellaisissahan voi olla puhe kaikenlaisista asioista. böryn -sanan

yhteydessä esiintyviä nomineja ja nominilausekkeita oman korpuksen mukaan, yleisim-

mät, on listattu alla itse laatimassani taulukossa 17. 
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kpl substantiivi merkitys, selitys esimerkkejä käytöstä

29 lun ’päivä; vuorokausi’ 7  šojććan lun  ’lepopäivä’

4  yǯyd lun  ’suuri päivä 

         → pääsiäinen’

4  Petyr lun  ’Pietarin päivä’

3  Ivan lun  ’Johanneksen päi-

vä’

2  Iľľa lun  ’Elian päivä’

1  ćužan lun  ’syntymäpäivä’ 

1  śökyd lun  ’vaikea päivä 

jne.’
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kpl substantiivi merkitys, selitys esimerkkejä käytöstä

22 pyvśan ’sauna’ 

22 šör ’keskipiste, keskikohta; kes-

kinäinen, pää-, 

keski-, keskimmäinen’

12 voj šör  ’keskiyö 

10 lun šör  ’keskipäivä’ 

17 urokjas  

(mon.)

< urok  ’oppitunti’

17 pažyn ’iltapäiväateria, lounas’

17 kyvjas 

(mon.)

< kyv  ’1. kieli 2. sana 3. 

kieli (elin)’ 

14 emakyvjas 

(mon.)

< emakyv  ’substantiivi, 

nimisana’ 

14 vo ’vuosi (elottomista)’ 

12 uǯ ’1. työ, harjoitus 

2. nelma (eräs lohikala)’

11 revoľucija ’vallankumous’ 

8 nimvežtasjas 

(mon.)

< nimvežtas  ’pronomini ’

6 kya ’rusko’ 

6 zer ’sade’ 

5 śorńi ’keskustelu, dialogi’

5 öbed ’1. päivällinen 
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kpl substantiivi merkitys, selitys esimerkkejä käytöstä

2. aamiainen’ 

5 kyv ’1. kieli 2. sana 3. kieli 

(elin)’

5 vośkov ’askel’

Taulukko 17. böryn -sanan substantiivikollokaatioita (oma korpus)

Edellä oleva taulukko listaa substantiivien osalta yleisimmät kollokaatiot. Siitä voi tar-

kastella, mikä osuus on aikaa ilmaisevilla sanoilla.

Itse laatimani taulukko 18 esittelee Komin kielen korpuksessa esiintyviä verbaalinomi-

neja böryn -sanan yhteydessä. Taulukkoon on kerätty yleisimmät tapaukset.

öm -loppui-

sia
kokonaismäärä:  å     

6038

7

pomalöm 
< pomavny ’1. lopettaa, päättää, valmistua (jstak) 2. päästä lop-

puun’
4194

voöm
< vony  ’1. tulla, saapua 2. kypsyä 3. tulla mieleen 4. alkaa kes-

kustella’
3312

petöm < petny  ’mennä ulos, tulla ulos, tulla esiin’ 2108

munöm 
< munny  ’1. mennä, kulkea 2. lähteä (jstak) 3. olla jkn kaltai-

nen, olla jkn näköinen 4. vastustaa, olla vastaan’ 
1807

adʒ́3öm < adʒ́3yny  ’1. nähdä 2. löytää’ 1288

pomaśöm < pomaśny  ’loppua, päättyä’ 1162

loktöm < lokny  ’tulla, saapua’ 958

olyštöm < olyštny  ’olla hetki hiljaa’ 948

viʒ́3ödlöm < viʒ́3ödlyny  ’katsoa, tarkastaa; katsella’ 921
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öm -loppui-

sia
kokonaismäärä:  å     

6038

7

pyröm 

< pyrny  ’1. liittyä (yhdistykseen), tulla mukaan 2. mennä, as-

tua sisään, muuttaa johonkin 3. tunkeutua, rynnistää 4. kuulua 

jhkin’ 

898

kylöm < kyvny  ’kuulla, haistaa, tuntea (sormella); kuulua, haista’ 807

olöm ’elämä’ < ovny  ’1. elää 2. elää 3. asua’ 761

kulöm ’kuolema’ < kuvny  ’kuolla’ 730

koľöm 
< koľny  ’1. pysyä, jäädä 2. jäädä ilman 3. kulua (ajasta) 4. jät-

tää; jäädä tähteeksi’
647

buǯöm < buǯny   ’ylittää’ 619

juöm < juny  ’juoda’ 612

pukśöm 
< pukśyny  ’1. käydä istumaan, istua alas, istuutua 2. laskeutua 

(lentokoneesta) 3. tulla (talvesta) 4. tulla (vuosisadasta)’ 
525

voćöm < voćny  ’tehdä’ 525

kyvzöm < kyvzyny  ’kuunnella; totella’ 454

kaźalöm < kaźavny  ’huomata, havaita, tajuta’ 439

uǯalöm < uǯavny  ’tehdä työtä, työskennellä, toimia’ 378

vetlöm < vetlyny  ’kävellä, käydä’ 348

śojöm < śojny  ’syödä’ 337

šuöm 
< šuny  ’1. sanoa, että 2. sallia 3. (jkta jksik) sanoa, (jkta jksik) 

kutsua 4. sanoa’
314

vidlalöm 
< vidlavny  ’1. silmäillä, tarkastaa, kokeilla, koettaa, yrittää 2. 

nähdä; tutkia’
287

vośtöm < vośtyny  ’avata, aukaista; paljastaa’ 274
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öm -loppui-

sia
kokonaismäärä:  å     

6038

7

uśöm 
< uśny  ’1. pudota 2. joutua pulaan, masentua, pettyä, joutua 

epäjärjestykseen’ 
260

leććöm < leććyny  ’laskeutua (jokea, mäkeä jne.) alas’ 252

veśkalöm < veśkavny  ’suoristua, osua, saattua, joutua’ 245

volöm < volyny  ’tulla, saapua’ 224

kajöm < kajny  ’kiivetä; nousta’ 204

suvtöm 
< suvtny  ’1. nousta, pysähtyä 2. soutaa (venellä) jnnek 3. mak-

saa’ 
202

Taulukko 18. böryn -sanan verbaalinominikollokaatioita (Komin kielen korpus)

Edellä olevasta taulukosta näkee erityyppisten verbien suhteelliset osuudet, ja voi ar-

vioida niiden yleisyyttä laajemmin ajateltuna.

Verbaalinomini- ja nominikollokaatioilla ei ole suurta eroa periaatteen kannalta. Kum-

massakin tapauksessa sanaa böryn  käytetään niiden kanssa postpositiona.

Komin kielessä on sellainen piirre, että tällaiseen muotoon, vaikka se kielihistoriallisesti

on taipunut muoto – inessiivi, voi liittyä vielä instrumentaalin possessiivisuffiksellisia

päätteitä. Tällaisia löytyy seuraavasti (muissa persoonissa ei lainkaan):

 yks. 3. pers. suffiksin kanssa 155 kpl (oma korpus) ja 2990 kpl (Komin kielen

korpus): börynnas

 yks. 2. pers. suffiksin kanssa 6 kpl (oma korpus) ja 23 kpl (Komin kielen kor-

pus): börynnad 

(9) gort-ö  lokt-öm böryn verd-i   ćipan-pi-an-ös

kylä-ILL  tulla-NMLZ jälkeen ruokkia-1PST.1SG   kana-poikanen-PL-ACC
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Kylään (tai kotiin) tultuani ruokin (imperf.) kananpoikaset. (Kozlova 2002: 147)

(10) pyvśan böryn T.V. perj-i-s pać-yś pöž-öm jöv

sauna jälkeen T.V. ottaa-1PST-3SG uuni-ELApaistaa-PTCP maito

Saunan jälkeen Tatjana Vasiljevna ottaa (esille) uunista paistetun maidon. 

(Ivanova  2001: 85)

Suffiksoidut muodot ovat homonyymisiä illatiivin kanssa. öm -loppuisen verbaalinomin

yhteydessä esiintyvät ovat inessiivejä. Itse laatimani taulukko 19 listaa tällaisten posses-

siivisuffiksillisien määriä molemmissa korpuksissa.

oma korpus komin kielen korpus

...öm böram 4 15

...öm börad 112 2081

...öm böras 222 6709

...öm böranym 0 12

...öm böranyd 5 12

...öm böranys 14 135

Taulukko 19. suffiksoidun böryn -sanan verbaalinominikollokaatioita 

Suffiksoiduilla lauseen vastineina toimivilla voi olla eri subjekti kuin matriisilauseella:

(11) pukś-öm böra-nym völiś vośt-ö vom-sö

istuutua-NMLZ jälkeen-1PL vihdoin avata-3SG suu-3SG

Istuuduttuamme hän vihdoin aukaisi suunsa (Komin kielen korpus)

Seuraavassa suffiksi voi olla definiittisyyden osoittimena, sillä ilmeisesti puhutaan ylei-

sesti eikä vain viitata puhekumppanin sen kertaiseen työpäivään:
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(12) lun-śa uǯ böra-d abu grek i yrködćyšt-ny

päivä-ADJ työ jälkeen-2SG NEG synti myös virkistyä-INF

Päivän työsi jälkeen ei ole synti myös virkistyä (tai hauskuutella). 

(Komin kielen korpus)

Seuraava näyttäisi olevan spatiaalista postpositiokäyttöä:

(13) bör-a-m sulal-ö Gitler

taka-INE-1SG seisoa-3SG Hitler

Takani / perässäni seisoo Hitler. (Komin kielen korpus)

Esimerkki 13 on harvoja kertoja, jolloin bör -vartaloisella on selkeä takana olon merki-

tys paikallaan pysyvän kiintopisteen kanssa. Tällainen ilmaistaisiin yleensä saj -vartaloi-

sella. 

Esiintyvien suffiksoitujen kokonaismäärät ovat alla olevassa itse laaditussa taulukossa

20. Komin kielen korpuksen tuloksissa on eroja riippuen siitä, millä asetuksilla haut on

tehty. Taulukon luvuissa on mukana myös illatiiviin liittyviä tapauksia homonymian täh-

den.

oma korpus komin kielen korpus

böram 4 24 / 28

börad 186 3713 / 3927

böras 494 12400 / 12870

böranym 1 18 / 20

böranyd 5 20 / 20

böranys 14 168 / 181
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Taulukko 20. suffiksoidun böryn -sanan esiintymämääriä

4.1.3 böryś 

Tämä muoto on elatiivipäätteinen. Internetissä olevan komi–venäjä -sanakirjan (KRS

2000: s. v.  böryś ) mukaan se on adverbi ja postpositio. Merkitykset sanakirjassa ovat

spatiaalisia, ilmeisimmin lyhyesti ilmaistuna ’perästä’. Sanakirjassa on omina hakusa-

noinaan kaikkien kuuden persoonan suffiksoidut muodot. Uudempi internetissä oleva

sanakirja (RKS/KRK 2011) luokittelee adverbiksi, mutta sillä ei ole omaa hakusanaan-

sa. Komin morfologia (ÖKKM 2000: 446, 464) tuntee muodon postpositiona. Omissa

korpusteksteissä se esiintyy 23 kertaa sellaisenaan – tai aidosti erilaisina lauseina vain

21 kertaa, sillä kahdesti kaksi tapausta on samanlaisia. Näiden lisäksi se on kolmesti

ÖKKM:n listassa mukana. Suffiksoituja muotoja esiintyy seuraavasti: yks. 3. pers. 32

kpl, yks. 2. pers. 6 kpl ja mon. 3. pers. 1 kpl. Sanakirja (KRS 2000) viittaa näissä (ja

puuttuvissa  muodoissa)  illatiivi-inessiivin  suffiksoituihin  muotoihin.  Omissa  korpus-

teksteissä  böryś on yleensä postpositio,  jota  käytetään substantiivien ja  pronominien

kanssa.  Ainoa adverbikäyttöinen tapaus on alla myöhemmin oleva ensimmäinen esi-

merkki. Omassa korpuksessa nomineista esiintyy  böryś -postposition kanssa seuraavat

Šaklejev, pop ’pappi’, seľdi ’silli’, köć  ’jänis’, yž ’lammas’, pelys ’mela’, baťö ’isä’,

geroj ’sankari’, Tima, nyv ’tyttö, tytär’, pijan ’poika’ ja okťabr ’lokakuu’. Merkitys on

temporaalinen  ainakin  sanaan  ’lokakuu’ liittyvässä.  Lauseissa  esiintyy  näissä  muun

muassa seuraavia verbejä (kerätty omasta korpuksesta, postpositio siis suffiksoimaton

niissä). 

 ćeććyny  ’nousta’ 

 vötćyny  ’ajaa takaa, juosta perässä’

 skaćitny  ’hyppiä’

 vötlyśny  ’juoksennella jkn perässä; häätää, karkottaa’
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 rotjavny ’laahustaa, löntystää’

 ťurödny ’kiertää, pyörittää’

 šarskyny-kotravny ’raapia/kahista/humista/narista-juoksennella’ 

(kuvannee juoksentelua, johon liittyy jonkinlainen ainakin kuvitteellinen ääni)

 kotravny  ’juoksennella’

 vartćyny  ’uida’

 ʒ́3ebśyny  ’olla piilossa, piiloutua, kätkeytyä’

 vörźyvny  ’lähteä liikkeelle’

 vetlödlyny  ’käydä, kulkea’ 

Edellisiä voi luonnehtia pääosin liikeverbeiksi.

Possessiivisuffiksillisten yhteydessä tavataan seuraavia verbejä:

 vötćyny  ’ajaa takaa, juosta perässä’

 katľiktyny  ’mennä hoippuen’

 točödny-vötćyny  ’ajaa takaa, juosta perässä kopistellen (koroilla tai kavioilla)’

 vötlyśny  ’juoksennella jkn perässä; häätää, karkottaa’

 gurgödny  ’raahata / panna raahaamaan’

 kyvny  ’kuulla’

 kyvlyny  ’kuulla’
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 gylavny  ’pudota’

 šuavny  ’sanoa, lausua’

 petny  ’tulla/mennä ulos, tulla esiin’

 pödlaśśyny  ’sulkeutua’

 lybödny  ’nostaa, kohottaa’

 kyskyny  ’vetää, kiskoa; viehättää, kiehtoa, kiinnostaa’

 kyskavny  ’vetää, kiskoa’ 

 lebźyny  ’lentää, lähteä lentoon, lentää pois’ 

 munny  ’mennä’

 novlödlyvlyny  ’kuljetella’

 nuödny  ’johtaa, taluttaa, viedä, tuoda’ 

 uśködćyny  ’hyökätä kimppuun’

 mödödny  ’lähettää, kuljettaa’

 ćivjödlyny  ’lingota, heitellä’

 saďitny  ’istuttaa’

Kahdesti oman korpuksen teksteissä börśys  oli ilman selvää verbiä, johon liittyisi, mut-

ta asiayhteydet olivat sellaisia, että ’joku tai jokin tulee jonkin perästä’. 

(14) voʒ́3yś  ni böryś nimöm    bur-ys oz  völi tydav
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edestä  NEG takaa ei.mitään   hyvä-3SG NEG   AUX näkyä-CONNEG

Edestä eikä takaa näkynyt mitään hyvää. (tai  … ei ollut näkyvissä … ) 

(Tsypanov 2005: 58)

Seuraavat ovat postpositiokäyttöä.

(15) śorön-ǯyǯ   i Šaklejev mijan böryś vötć-i-s

myöhään-COMP myös Šaklejev me-GEN perästä juosta-1PST-3SG

myöhemmin myös  Šaklejev juoksi meidän perästä  (Beznosikov 2001: 15)

(16) Šaklejev böryś ćećć-i-sny i muköd-jas

Šaklejev perästä nousta-1PST-3PL myös muu-PL

Šaklejevin jälkeen / perästä nousivat myös muutkin  (Beznosikov 2001: 9)

Edellisessä esimerkissä merkitys on melko selkeästi temporaalinen. Seuraavassa esimer-

kissä postposition luku ei täsmää predikaattiverbin lukuun. Tässä tilanteessa postposi-

tion suffiksin luku täsmää kuitenkin edeltävän deverbaalinominin (kulöm) lukuun.

(17) a byd šud-sö  kul-öm bör-śys viććyś-öny … 

mutta kaikki onni-ACC.3SG  kuolla-NMLZ perä-ELA.3SG odottaa-3PL … 

Mutta kaikenlaista (hyvää) onnea odottavat / odotetaan kuoleman jälkeen …  

(Kuratov 2009: 152)

(18) sintömjas böryś vötlyś-i-sny ďeťinka ćukör 

sokea-PL perästä juoksennella-1PST-3PL poika ryhmä

Sokeiden perästä juoksenteli poikajoukko. (Komin kielen korpus)
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Yllä oleva voidaan kyllä tulkita spatiaaliseksi käytöksi. Muissa postpositiokäyttötapauk-

sissa, joita siis oli vain muutama, oli pääsanana yhdessä  aćyd  ’sinä itse’, kahdesti  as

’oma; itse’, kerran kyʒ́3 ďakšönjas  ’koivun jotkin osat (joita tuuli pystyisi kuljettamaan)’

ja  kulöm   ’kuolema’  (josta  esimerkki  edellä).  Komin  kielen  korpuksessa

suffiksoimatonta tapausta esiintyy 932 kpl (226 kertaa sy ’se’ kanssa, 55 kertaa na ’ne’

kanssa). Suffiksoitujen muotojen määrät komin kielen korpuksessa on esitetty itse laati-

massani taulukossa 21.

persoona yksikkö monikko

1. pers. börśym : 1 kpl börśynym : 14 kpl

2. pers. börśyd : 58 kpl börśynyd : 5 kpl

3. pers. börśys : 583 kpl börśynyd : 50 kpl

Taulukko 21. böryś -muodon suffiksoidut muodot (Komin kielen korpus)

4.1.4 börśań 

Tämä muoto on egressiivipäätteinen. Se esiintyy adverbina ja postpositiona internetissä

olevan komi–venäjä -sanakirjan mukaan (KRS 2000: s. v.  börśań ). Merkitys molem-

missa merkityksessä ’perästä’ spatiaalisessa käytössä ja  postpositiona temporaalisesti

’(jostain ajasta) asti’. Sanakirjassa on omina hakusanoinaan kaikkien kuuden persoonan

suffiksoidut muodot. Uudempi internetissä oleva sanakirja (RKS/KRK 2011) luokittelee

adverbiksi,  mutta  sillä  ei  ole  omaa hakusanaansa.  Komin morfologia (ÖKKM 2000:

446, 464) tuntee muodon postpositiona. Se esiintyy sellaisenaan omissa korpusteksteis-

sä 17 kertaa, 96 kertaa siihen liittyy yks. 3. pers. poss. suffiksi, 8 kertaa yks. 2. pers.

poss. suffiksi ja kerran sekä mon. 1. pers. ja mon. 3. pers. poss. suffiksi. Komin kielen

korpuksessa suffiksoimaton esiintyy 363 kertaa, ja suffiksoidut muodot on listattu itse-

laatimassani taulukossa 22.
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persoona yksikkö monikko

1. pers. böröjśań  0 kpl / börśańym  7 kpl börśańnym  16 kpl

2. pers. börśańyd  109 kpl börśańnyd  5 kpl

3. pers. börśańys  1751 kpl börśańnys  53 kpl

Taulukko 22. börśań -muodon suffiksoidut muodot (Komin kielen korpus)

Komin kielen korpuksessa öm -loppuisten verbaalisubstantiivien yhteydessä esiintyy 13

kertaa, joista 10 on erilaisia. Merkitys on hieman erilainen kuin  böryn  -sanan kanssa.

Nyt siis merkitsee ’tietyn tekemisen jälkeisestä ajasta lähtien’, kun taas  böryn  -sanan

kanssa yleensä ’jälkeen’.

Pelkkä börsań esiintyy omassa korpuksessa seuraavien verbien yhteydessä (kerran kun-

kin kanssa, jos ei toisin mainita):

 uśködćyny  ’hyökätä kimppuun’

 lokny  ’tulla, saapua’ (2 kpl: finiittinen ja partisiippi)

 purny  ’puraista’

 vötćyny  ’ajaa takaa, juosta perässä’  (3 kpl)

 ľotiktyny  ’kompuroida, laahustaa’ 

 jorny   ’häikäistä, sokaista; kirota, manata’ (vielä epäselvää kumpi merkitys)

 kutny  rakenteessa sojöd kutny  ’ottaa käsikynkkään’ 

 kiskyny  ’vetää, kiskoa; viehättää, kiehtoa, kiinnostaa’ 

Lisäksi ilmaisussa börśań i voʒ́3śań  ’takaa ja edestä’.
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Suffiksoidun muodon (yks. 3. pers. poss. suff.) börśańys yhteydessä käytetään seuraavia

verbejä (yleisimpiä tapauksia esimerkkeinä, oma korpus):

 vötćyny  ’ajaa takaa, juosta perässä’  (11 kpl)

 vötlyśny  ’juoksennella jkn perässä; häätää, karkottaa’ (9 kpl)

 kiskyny  ’vetää, kiskoa, hinata’  (4 kpl)

 kiskyštny  edellisen deminutiivi (2 kpl)

 voślavny  ’astella, kävellä, kulkea’ (3 kpl)

 uśködćyny  ’hyökätä kimppuun, käydä kimppuun’ (3 kpl)

 munny  ’mennä’ (3 kpl)

 petny  ’mennä / tulla ulos / esiin’ (2 kpl)

 gorödny  ’huudahtaa, kirkaista, parahtaa, parkaista’ (2 kpl)

 pödlavny  ’sulkea’ (2 kpl)

 nuödny  ’johtaa, taluttaa, viedä, tuoda’ (2 kpl)

Suurta osaa näitä yhdistää jonkinlainen liikeverbisyys (’tehdä jotakin jonkun perästä’).

Muita verbejä, joiden yhteydessä esiintyy, on 42 kpl, kukin kerran, paitsi yksi kahdesti.

Nämä on tulkittava kuuluviksi postpositiokäyttöön.

(19) börśań uśködć-i-sny.

perästä hyökätä-1PST-3PL

Hyökkäsivät perään/perästä/takaa. (Juškov 2001a: 252)
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(20) Öľöksan börśańys šuťovt-i-s

Ölöksan perästä-3SG viheltää

Aleksandr vihelsi hänen peräänsä (Belyh 2005: 138)

(21) börśańys najö mödöd-a-sny juörtyś-jas-ös viśtav-ny

perästä-3SG he lähettää-FUT-3PL ilmoittaja-PL-ACC kertoa-INF

hänen perästänsä he lähettivät ilmoittajat kertomaan  (UT 2008: Luuk. 19:14)

4.1.5 börlań 

Tämä muoto on approksimatiivipäätteinen. Se esiintyy adverbina ja postpositiona inter-

netissä olevan komi–venäjä -sanakirjan mukaan (KRS 2000: s. v. börlań ). Uudempi in-

ternetissä oleva sanakirja (RKS/KRK 2011) luokittelee tämän adverbiksi. Komin morfo-

logia (ÖKKM 2000: 446, 464) tuntee muodon börlań postpositiona. Seuraavassa kappa-

leessa käsittelen myös viittä lähikohtasijaista tapausta, joissa on perusosana juuri tämä

muoto  börlań  ja muiden paikallissijojen päätteitä siihen liittyneinä. Tällöin tukeudun

Kuznetsovin (2002) proGradussaan esittämään tapaan hahmottaa näitä muotoja. Omissa

korpusteksteissä  börlań  esiintyy 19 kertaa sellaisenaan. Lisäksi esiintyi kaksi muotoa,

joissa on yks. 3. pers. poss. suffiksi ja yksi -ǯyk -loppuinen. Komin kielen korpuksessa

suffiksoimaton esiintyy 695 kertaa ja suffiksoituja muotoja seuraavasti itse laatimassani

taulukossa 23:

persoona yksikkö monikko

1. pers. böröjlań  0 kpl / börlańym  0 kpl börlańnym  0 kpl

2. pers. börlańyd   5 kpl börlańnyd   0 kpl

3. pers. börlańys  48 kpl börlańnys  0 kpl
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Taulukko 23. börlań -muodon suffiksoidut muodot (Komin kielen korpus)

Omasta korpuksesta löytää seuraavia verbikollokaatioita adverbikäytössä:

 viʒ́3ödny  ’katsoa’ (merkitykset  ’hoitaa,  seurata’ eivät  sovi  löydettyyn  tapauk-

seen): 1 kpl

 viʒ́3ödlyny  ’katsella’ (edellisen frekventatiivijohdos): 2 kpl

 viʒ́3ödlyvlyny  ’kurkistaa,  kurkistella,  silmäillä,  vilkuilla’ (edellisen verbin joh-

dos): 1 kpl

 bergödćyny ’kääntyä / pyörähtää’ 2 kpl,  börlań  -sanassa on yks. 3. pers. poss.

suffiksi molemmissa tapauksissa

 bergödćyvny  ’kääntyä  /  pyörähtää  takaisin;  katsoa  taakseen,  kääntyä  katso-

maan’ (edellisen johdos): 3 kpl, joista kaksi samanlaisia runon säkeitä

 kosny  ’palata’: 1 kpl

 kyskyny  ’vetää, kiskoa; viehättää’: 1 kpl 

 vośkovtny  ’ottaa askeľ: 1 kpl

 yksi esiintymä on ÖKKM:n listauksessa adverbejä

Komin kielen korpuksen osalta on pieni otos (194 lausetta) vastaavia, kun rakenne on

sellainen, jossa 1. preteritin yks. 3. persoonaa seuraa välittömästi  börlań tai  börlańys -

sanat (alla kyseisiä verbejä perusmuodossaan yleisimmästä päästään):

• viʒ́3ödlyny  ’katsella’: 42 kpl

• setćyny  ’alistua, antautua; omistautua; siirtyä, perääntyä’: 7 kpl
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• bergödćyvny  ’kääntyä  /  pyörähtää  takaisin;  katsoa  taakseen,  kääntyä  katso-

maan’ 8 kpl

• bergödćyny  ’kääntyä / pyörähtää’: 7 kpl

• vöćny  ’tehdä’: 6 kpl

• vośkovtny   ’ottaa askeľ: 5 kpl

• ćepösjyny  ’rynnätä noutamaan; kuohua (jstak)’: 4 kpl 

• uśködćyny  ’hyökätä kimppuun, käydä kimppuun’: 4 kpl

• viʒ́3ödny  ’katsoa’ (merkitykset  ’hoitaa,  seurata’ eivät  sovi  löydettyyn  tapauk-

seen): 4 kpl

• bergödćyvlyny  ’kääntyä /  pyörähtää takaisin;  katsoa taakseen,  kääntyä katso-

maan’: 4 kpl < bergödćyvny, frekventatiivisesta verbistä frekventatiivijohdos (il-

meisesti merkitys on sama)

• mödny  ’alkaa, ruveta; lähteä (jonnek)’: 3 kpl

• setćyštyny   ’alistua,  antautua; omistautua; siirtyä,  perääntyä’,  deminutiivisesti

kyseiset merkitykset: 3 kpl

• peťitćyštyny ’peruuntua; perääntyä,  vetäytyä’,  deminutiivisesti  kyseiset  merki-

tykset: 3 kpl

• viʒ́3ödlyvlyny  ’kurkistaa, kurkistella, silmäillä, vilkuilla’: 3 kpl

börlańys -muodon kanssa yllä olevista esiintyi 15 kertaa viʒ́3ödlyny  ’katsella’ ja 3 ker-

taa viʒ́3ödlyvlyny   ’katsella  (edelliseen  on  liitetty  vielä  lisää  kaksi

frekventatiivijohdinta)’ sekä kerran bergödćyny  ’kääntyä / pyörähtää’.
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(22) ödjö-ǯyk viʒ́3ödl-i-s börlań

nopeasti-COMP katsella-1PST-3SG taaksepäin

Hän katseli nopeasti taaksepäin / takaisin. (Belyh 2005: 189)

Postpositiona esiintyy omassa aineistossa ainoastaan kerran:

(23) kad-ys lun šör börlań nin katovt-i-s

aika-3SG päivä keski taaksepäin jo kallistua-1PST-3SG

Aika kallistui jo keskipäivän (loppua) kohden. (Beznosikov 2001: 86)

Tässä tapauksessa tuntuu jonkin verran siltä, että postpositio on voinut menettää ’taak-

se(päin),  perään,  perälle  päin’  -merkitystään  ja  muuttua  enemmän  vain

approksimatiivisen merkityksen kantajaksi. Hankaluutenahan tässä on se, että on vain

yksi esimerkkilause, eikä silloin voi tehdä pitkälle meneviä päätelmiä. Kontrastoivina

esimerkkeinä löytyy kaksi, joissa ’keskipäivä’ on itse approksimatiivissa:

(24) šondi-ys lun šör-lań nin udit-öma bergödćy-ny

aurinko-3SG päivä keski-APPR jo ehtiä-2PST.3SG kääntyä-INF

Aurinko oli ehtinyt jo kääntyä/kiertyä keskipäivää kohden. (Belyh 2005: 172)

(25) as gögör-ys lydtöm gartć-i-s lun šör-lańys  

itse ympäri-3SG lukematon pyöriä-1PST-3SG päivä keski-APPR-3SG 

pet-öm lödʒ́3-ys

tulla.esiin-NMLZ paarma-3SG 

Itsensä ympärillä lukemattomasti pyöri / kieppui esiin tullut paarma keskipäivää

kohden. (Juškov 2001a: 199) 
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Komin kielen korpuksesta ei löydä lauseita, joissa olisi postpositiorakenne öm -loppui-

sen verbaalisubstantiivin kanssa. 

4.1.6 Lähikohtasijaisia 

Lähikohtasijaisiksi kutsun muotoja, joissa siis approksimatiivimuodon perään on liitty-

nyt muita paikallissijapäätteitä. Nimitys ’lähikohtasija’ on peräisin Kuznetsovin (2002:

13) proGradu-työstä. Komin kielen morfologia (ÖKKM: 60) esittää ne samassa taulu-

kossa muiden sijamuotojen kanssa ja kutsuu approksimatiivin osuutta koaffiksiksi. Nii-

den spatiaalisena merkityksenä on paikka lähellä kiintopistettä tai temporaalisena jonkin

toiminnan  ajankohdan  läheisyys.  Suuntasijaisien  päätteiden  yhteydessä  merkitys

muokkaantuu sijan mukaisesti.  (Nekrasova:  1985) Näistä muodoista  esiintyy omassa

korpuksessa illatiivi  börlańö  kolme kertaa. Sitä käytetään seuraavien verbien kanssa:

viʒ́3ödlyny  ’katsella, katsoa, tarkastella’,  ćövtny  ’heittää’ ja  vešjyny ’siirtyä (kauem-

maksi), vetäytyä, loitota’. Nämä kolme tapausta ovat spatiaalista adverbikäyttöä. Elatii-

vi- ja egressiivimuotoiset ovat korpusteksteissä vain kerran kumpikin, eikä niistä ole

lause-esimerkkejä, koska ne on vain listattu ÖKKM:ssä – elatiivinen adverbien yhtey-

dessä ja egressiivinen postpositioiden yhteydessä. Komin kielen korpuksessa muotoja

tavataan seuraavasti:

• illatiivinen  börlańö  :  137 kpl (käytännössä kaikki  adverbeina,  temporaalisiksi

luokiteltavia 10 kpl – liittyvät aikaa ilmaiseviin sanoihin, mutta ajatus on kuiten-

kin aika spatiaalinen, muuten spatiaalisina adverbeina; spatiaalisena postpositio-

na 4 kertaa; muutama tapaus kaikista hankala analysoitaviksi)

◦ komparatiivinen börlańöǯyk : 0 kpl 

• inessiivinen börlańyn : 17 kpl (käytännössä kaikki spatiaalisina adverbeina)

◦ komparatiivinen  börlańynʒ́3yk  :  2  kpl  (mutta  ovat  samanlaisia  keskenään,

spatiaalisina adverbina)
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◦ monikollinen predikatiivinen muoto  börlańynöś  : 3 kpl (mutta ovat saman-

laisia kaikki keskenään, töv  ’tuuli; talvi’ -sanan perässä, merkitys ilmeisesti

’tuulentakaiset’,  sillä  edeltävä -öś -loppuinen  ylynöśkoď ’kaukana olevien

kaltaiset’ , spatiaalista postpositiokäyttöä)

• illatiivis-inessiivistä suffiksoitua on (spatiaalisia)

◦ yks. 1. pers. börlańam : 1 kpl (illatiivinen)

◦ yks. 3. pers. börlańas : 14 kpl (4 illatiivista ja 10 inessiivistä)

• elatiivinen börlańyś : 0 kpl (samoin suffiksoitujen muotojen kanssa)

• egressiivinen börlańśań : 2 kpl (mutta ovat samanlaisia keskenään, mukana yks.

3. pers. poss. suff., spatiaalisia, sama kaksi kertaa)

• terminatiivinen börlańöʒ́3 : 0 kpl

• prolatiiviset (tai prosekutiivinen ja transitiivinen) börlańti ja börlańöd , molem-

pia 0 kpl

• lisäksi instrumentiaalin päätteisen näköinen börlańön : 3 kpl (mutta ovat kaikki

samanlaisia keskenään)

(26) viʒ́3ödl-i-s Öśip börlań-ö

katsella-1PST-3SG Ösip taaksepäin-ILL

Ösip (Joosef) katseli taaksepäin / takaisin. (Belyh 2005: 52)

(27) börlań-śań-ys möd-i-s kyv-ny telega-a

taaksepäin-EGR-3SG alkaa-1PST-3SG kuulla-INF rattaat-ADJ

völ-ön vo-yś
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hevonen-INS tulla-PTCP

Takaansa alkaa kuulla hevosrattaiden tulevan (”rattaallisen hevosen kanssa 

tulijaa”). (Komin kielen korpus)

Seuraava on mielenkiintoinen ja idiomaattinenkin ilmaus. Siinä on predikatiivinen mo-

nikon pääte.  Muita  approksimatiivisen inessiivin tapauksia voi luonnehtia sellaisiksi,

että ne kuvaavat adverbeinä staattista paikkaa. Sellaisina ne paikkaavat sitä aukkoa, joka

syntyy, koska saj -vartaloisia käytetään vain postpositioina eikä lainkaan adverbeina.

(28) da i töv börlań-yn-öś

ja myös tuuli taaksepäin-INE-PL 

Ja tuulen takaisina. 

4.1.7 böröʒ́3 

Tämä muoto on terminatiivipäätteinen. böröʒ́3  esiintyy adverbina ja postpositiona inter-

netissä olevan komi–venäjä -sanakirjan mukaan (KRS 2000: s. v. böröʒ́3 ). Sen merkitys

postpositiona on ’(johonkin aikaan) asti / saakka’ ja adverbina ’loppujen lopuksi, lopul-

ta, viimeksi’. Uudempi internetissä oleva sanakirja (RKS/KRK 2011) luokittelee adver-

biksi,  mutta sillä ei  ole omaa hakusanaansa.  Komin morfologia (ÖKKM 2000: 446,

464) tuntee muodon postpositiona.  Suffiksoimaton muoto esiintyy omassa korpuksessa

20 kertaa, ja kerran se tavataan yks. 3. pers. poss. suffiksin kanssa. Komin kielen kor-

puksessa esiintymiä on 225 kpl. Itse laatimani taulukko 24 listaa suffiksoitujen muoto-

jen määrät molemmissa korpuksissa.

oma korpus komin kielen korpus

böröʒ́3ym 0 0

böröʒ́3yd 0 13

böröʒ́3ys 1 23
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oma korpus komin kielen korpus

böröʒ́3nym 0 0

böröʒ́3nyd 0 0

böröʒ́3nys 0 0

Taulukko 24. böröʒ́3 -sanan suffiksoidut muodot eri korpuksissa

Kollokaatioita omassa korpuksessa ja komin kielen korpuksessa on esitelty itse laati-

massani taulukossa 25. Kollokaatioista voi havaita, että aikaa ilmaisevat substantiivit

ovat hyvin edustettuina.

kollokaatio oma korpus komin kielen korpus

voj šör  ’keskiyö’ 10 137

lun šör ’keskipäivä’ 3 27

nojabr’ prazdnik

’marraskuun juhla’
1 2

pažyn  ’iltapäiväateria, lounas’ 1 11

vyľ vo  ’uusi vuosi’ 1 1

töv šör  ’keskitalvi’

molemmissa: + Px.3Sg
1 2

öbödńa  ’(puoli)päiväjumalan-
palvelus’

1 2

šondi leććöm  ’auringon lasku’ 1 10

Taulukko 25. böröʒ́3 -sanan kollokaatioita eri korpuksissa

Muita kollokaatioita:

 omassa: 1 kpl, Komin kielen korpuksesa: 10 kpl: šondi leććöm  ’auringon lasku’

(ainoa deverbaalinominin tapaus omassa korpuksessa)
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 Komin kielen korpuksessa 31 kpl  öm  -loppuisen deverbaalinominin tapausta,

niistä kuudessa yks. 3. pers. poss. suff.

Ilmaisulle voj šör böröʒ́3 synonyyminen voj šöröʒ́3  esiintyy 10 kertaa. Siinä ei ole post-

positiota terminatiivissa vaan šör -sana ’keskipiste, keskikohta’ on itse terminatiivissa.

Tällaisessa tapauksessa on hankala tietää tarkasti, onko sana šöröʒ́3  substantiivi vai post-

positio, sillä molemmat tulkinnat ovat mahdollisia, ja toisaalta merkityserokin on ole-

maton. Adverbina merkitys on ’viimeiseksi, viimeiselle kerralle’. Ainoa esimerkki ad-

verbikäytöstä on böröʒ́3 koľöj ’jättäkää viimeiseksi’. Tämä esimerkki esiintyy myös in-

ternetissä olevassa sanakirjassa KRS:ssa (2000: s. v. böröʒ́3 ). Alla olevat esimerkit ovat

omasta tekstikorpuksesta ja sanakirjasta.

(29) voj šör böröʒ́3 pukal-i-s bipur doryn

yö keski ”taakse.asti” istua-1PST-3SG nuotio luona/ääressä

Hän istui nuotion ääressä keskiyöhön asti. (Belyh 2005: 95)

(30) šondi lećć-öm böröʒ́3

aurinko lasku-NMLZ asti

Auringon laskuun asti. (Beznosikov 2001: 348)

Tämä on myös sanakirjan esimerkkinä, jossa venäjän käännös on  do zaxoda solntsa
’auringon laskuun asti’.

(31) kaga vaj-öm böröʒ́3

vauva synnyttäminen-NMLZ asti

Vauvan synnyttämiseen asti. (KRS 2000: s. v. böröʒ́3 ) 
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Näistä havaitsee, että  böröʒ́3 voisi olla yksi tapa korvata terminatiivillinen substantiivi.

Tässä tapauksessa sitä voisi pitää terminatiivisena myös omana postpositionansa. 

Korpusesiintymissä böröʒ́3  vaikuttaisi olevan pääasiallisesti postpositio.

4.1.8 börti ja böröd

Nämä muodot ovat terminologiasta riippuen joko prolatiivin erilaisia muotoja tai sitten

prosekutiivi ja transitiivi samassa järjestyksessä kuin otsikossa. börti  on vain postposi-

tio internetissä olevan komi–venäjä-sanakirjan mukaan (KRS 2000: s. v. börti ). böröd  -

sanan osalta sama sanakirja viittaa börti -sanaan. Merkitys on ’jonkin tai jonkun peräs-

sä’, kun on puhe liikkeestä ja siten spatiaalisesta käytöstä. Temporaalinen merkitys on

ilmeisesti sama (’jälkeen’) kuin melkein samanlaisella sanalla börťi.  Rédei antaa muo-

don böröd  merkitykseksi ’hinter … vorbei’ [’takaa … ohi’] (Rédei 1962: 101). Uudem-

pi internetissä oleva sanakirja (RKS/KRK 2011) luokittelee sanan böröd  adverbiksi ja

tunnistaa sanan börti sanan bör  muodoksi, mutta kummallakaan otsikon sanalla ei ole

omaa hakusanaansa. Komin morfologia (ÖKKM 2000: 446, 464) tuntee muodot postpo-

sitioina.  Sana  börti esiintyy  omissa  korpusteksteissä  vain  kerran  ÖKKM:n  bör  -
alkuisten esimerkkilistassa (ÖKKM 2000: 464). Seuraava lause-esimerkki on internetis-

sä olevasta sanakirjasta (KRS 2000):

(32) me pyr te börti kok tuj-öd-yd lokt-i

minä aina sinä perässä jalanjälki-PRO-2SG tulla-1PST.1SG

Minä tulin aina sinun perässäsi jälkiäsi pitkin. (KRS 2000: s. v. бӧрті )

Komin kielen korpuksessa  börti  esiintyy sellaisenaan 17 kertaa ja yks. 3. pers. poss.

suffiksin kanssa 6 kertaa. Neljä kertaa on komparatiivinen börtiǯyk adverbina ja kolme
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kertaa perään on liittynyt instrumentaalin yks. 3. pers. suffiksillinen pääte  börtinas  ja
muotoa käytetään adverbina. 

Itse börti -muotoa käytetään pääasiassa postpositiona komin kielen korpuksessa, seitse-

män kertaa spatiaalisessa merkityksessä ja 14 kertaa temporaalisesti sekä kahdesti ad-

verbina.

Seuraava esimerkki on spatiaalisesta postpositiokäytöstä. Se on mielenkiintoinen siinä

mielessä, että  bör  -vartaloista postpositiota käytetään paikallaan pysyvän kiintopisteen

kanssa. Odotuksen mukaisempi tällaisessa olisi  saj  -vartaloinen postpositio. Esimerkin

konteksti on sellainen, että henkilö kokeilee ystävänsä kaasunaamaria, joka on hänelle

liian suuri.

(33) jur börti-ys vetl-ö synöd-ys

pää taitse-3SG kulkea-3SG ilma-3SG

Ilma kulkee hänen päänsä takaa (koska kaasunaamari on löysä). 

(Komin kielen korpus)

böröd esiintyy  kuudesti  omassa korpuksessa:  kerran  ÖKKM:n luettelossa  ja  viidesti

teksteissä postpositiona sanojen  me ’minä’,  menam ’minun’ ja  mijan  ’meidän’ yhtey-

dessä. me  ’minä’ esiintyy kolmesti, mutta ne ovat saman Kuratovin runon kohdan esiin-

tymiä (alkuperäinen ja lainauksia). Komin kielen korpuksessa sana esiintyy 14 kertaa

sellaisenaan, joista kuusi kertaa sanan menam ’minun’ kanssa, mutta ne ovat kaikki sa-

manlaisia ja edellä mainitun Kuratovin säkeen toisintoja. Suffiksoituja on yks. 2. pers. 1

kpl ja yks. 3. pers. 28 kpl. 

(34) pervoj guśön kyśśis karta böröd

ensimmäinen salaa ryömiä navetta taitse

Ensimmäisenä hän ryömi / konttasi navetan takakautta. (Komin kielen korpus)
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Seuraavassa ei ole selkeää reittiä jokin kohteen takaa, vaan ilmeisesti prolatiivin transi-

tiivista muotoa käytetään osoittamaan kohtaa, johon toiminta kohdistuu. Tämän tyyppi-

siä esiintyy useampia ja niitä on selvästi enemmän kuin edellistä tyyppiä. Komissa käy-

tetään transitiivia tässä merkityksessä, esim. kiöd kutasny ’ottaa/pitää kiinni kädestä’ ja

kiöd kyskis ’kiskoi kädestä’.

(35) a   böröd-ys ćeľaď  kotyr ńörjasön «laćk-öny» kört   «völ-ös»

ja  takaa-3SG lapsi    joukko vitsa-PL-INS hakkaa-3PL rauta  hevonen-ACC

ja takaapäin lapsijoukko ”hakkaa” vitsoilla rauta”hevosta”  (Komin kielen korpus)

Sanaa börti  ei saa sekoittaa sanaan börťi , joka on oma sanansa, josta on seuraava kap-

pale. Sanojen erona on t :n liudennus (börťi ) tai sen puute (börti ). Kyrillisessä kirjoi-

tuksessa ero näkyy erilaisina i -kirjaimina.  Temporaalinen merkitys on näillä kahdella

ilmeisesti sama ’jälkeen; kuluttua’.

4.1.9 börťi 

börťi on internetissä olevan komi–venäjä -sanakirjan mukaan (KRS 2000: s. v.  börťi )
sekä adverbi että postpositio. Adverbinä sen merkitys on ’sitten, myöhemmin’ ja postpo-

sitiona ’jälkeen’. Komin morfologia (ÖKKM 2000: 446, 464) tuntee muodon postposi-

tiona. Se esiintyy omassa korpuksessa sellaisenaan ilman lisäpäätteitä 89 kertaa. 17 ker-

taa siihen on liittynyt vielä instrumentaalinen yks. 3. pers. poss. suffiksi (börťinas ’sit-

temmin, jälkeenpäin’) ja kerran vastaava yks. 2. pers. suffiksi. Tavallisia poss. suffikseja

on liitetty siihen kuudesti, joista kolme on yks. 3. persoona ja samoin kolme yks. 2. per-

soonassa olevaa.  Kerran esiintyy jopa terminatiivin sijapääte.  ǯyk-suffiksia käytetään

kuusi kertaa. Komin kielen korpuksessa esiintyy suffiksoimatonta muotoa 1876 kpl. öm
-loppuisten deverbaalisubstantiivien yhteydessä niistä 381 kpl. 367 kertaa siihen on liit-

tynyt vielä instrumentaalinen yks. 3. pers. poss. suffiksi (börťinas  ’sittemmin, jälkeen-

päin’) ja 5 kertaa vastaava yks. 2. pers. suffiksi.  Komin kielen korpuksessa esiintyy
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suffiksoituja samoista persoonista kuin yllä: yks. 2. pers. 22 kpl ja yks. 3. pers. 74 kpl.

öm  -loppuisten deverbaalisubstantiivien yhteydessä esiintyy 44 kpl yks. 3. persoonan

suffiksilla varustettua muotoa. Ne voidaan katsoa temporaaliseksi postpositiokäytöksi.

Postpositiokäytön yleisimmät tapaukset ovat omassa korpuksessa:

 ta börťi  ’tämän jälkeen’ (27 kpl, joista 24 kpl UT-tekstissä)

 sy börťi  ’sen jälkeen’ (5 kpl)

 sijös börťi  ’hänen / sen jälkeen’ (2 kpl)

 me börťi  ’minun jälkeeni’ (2 kpl)

Muut sanat esiintyvät vain kerran. Komin kielen korpuksessa kaikkein yleisimmät olivat

samat kuin yllä: ta börťi  131 kpl ja sy börťi  119 kpl. 

(36) ta börťi me adʒ́3i ńoľ andel-ös

tämä jälkeen minä nähdä-1PST.1SG neljä enkeli-ACC

Tämän jälkeen minä näin neljä enkeliä. (UT 2008: Ilm. 7:1)

(37) börťi ryt-nas mijan dinö voly daj

myöhemmin ilta-INS.3SG me.GEN luokse tulla-CONNEG PART

Tulepa meidän luoksemme myöhemmin illalla. (Juškov 2001b: 104)

(38) veśig    löń-öm börťi-ys dyr  na eg

jopa      rauhoittua-NMLZ jälkeen-3SG kauan vielä NEG

lyśt-öj ćeććy-ny

uskaltaa.CNG-PL nousta-INF

Vielä kauan rauhoittumisen jälkeenkään emme uskaltaneet nousta.

(Komin kielen korpus)

Seuraavassa börťi -sanassa oleva poss. suffiksi osoittaa todennäköisesti sota-sanan defi-

niittisyyttä eikä jonkun omistusta.
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(39) kor vojna börťi-ys vo-asny lovja-ön kyknan-nys

kun sota jälkeen-3sg tulla-fut.3pl elollinen-ins molemmat-3pl

Kun sodan jälkeen molemmat tulevat elossa. (Komin kielen korpus)

(40) a lokt-i vyľyś börťi-nas

mutta tulla-1PST.1SG uudelleen jälkeen-INSTR.3SG

Mutta tulin uudelleen jälkeenpäin. (Juškov 2001b: 30)

Seuraavissa on muu kuin spatiaalinen tai  temporaalinen merkitys.  Possessiivisuffiksi
osoittanee definiittisyyttä. Onhan sen lisäksi vielä etumääreenä demostratiivipronomini

sijö. 

(41) sijö istorija börťi-ys mam pyryś-pyr jonm-i-s

tämä tarina mukaan-ys äiti heti vahvistua-1pst-3sg

Tämän tarinan mukaan äiti vahvistui heti. (Komin kielen korpus)

(42) veśködć-i-s važ börťi-ys ćužanin-lań-ys

astua-1PST-3SG vanha mukaan-3SG syntymäpaikka-APPR-3SG

hän astui vanhasta tottumuksesta syntymäpaikkaansa kohden. 

(Komin kielen korpus)

4.1.10 börśa 

börśa on internetissä olevan komi–venäjä -sanakirjan mukaan (KRS 2000: s. v. börśa )

vain postpositio. Sen merkitys on ’jälkeen, perään’.  Komin morfologia (ÖKKM 2000:

446, 464) tuntee muodon postpositiona. Se esiintyy sellaisenaan 674 kertaa omissa kor-

pusteksteissä ja 21703 kertaa Komin kielen korpuksessa. Suffiksoituja muotoja kum-

mankin korpuksen osalta on listattu itse laatimassani taulukossa 26.

suffiksoitu muoto oma korpus komin kielen korpus

börśaym 0 0

börśayd 11 287
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suffiksoitu muoto oma korpus komin kielen korpus

börśays 72 2267

börśanym 2 12

börśanyd 4 11

börśanys 0 75

Taulukko 26. börśa -sanan suffiksoidut muodot eri korpuksissa

Kollokaatioita  ovat  seuraavat  sanat  (yleisimmät)  suffiksittomissa  tapauksissa  omassa

korpuksessa:

 sy  ’se, hän’ (162 kpl)

 me  ’minä’ (71 kpl) (29 kpl niistä Uuden testamentin tekstissä; ’seurata’ on usein

’tulla jonkun perästä’ tai jollain toisella liikeverbillä)

 na  ’he’ (39 kpl)

 Isus  ’Jeesus’ (33 kpl) (Uuden testamentin teksti on yksi osakorpus)

 te  ’sinä’  (27 kpl)

 öti   ’yksi, sama’ (22 kpl) (melkein kaikki rakenteessa öti börśa möd(ös)  ’yksi

toisen jälkeen’)

 mijan  ’meidän < me’ (13 kpl)  (mon. 1. ja 2. pers. pronominit esiintyvät usein

genetiivissä postpositioiden yhteydessä) 

 öta-möd  ’(toinen) toisensa’ (7 kpl)

 lun  ’päivä’ (7 kpl)

 kodkö  ’joku’ (7 kpl)

 baťys  ’isä + yks. 3. pers. poss. suff.’

 tijan  ’teidän < te’ (5 kpl)

 vo  ’vuosi’ (5 kpl)
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 pon  ’koira’ (4 kpl)

 as  ’oma; itse’ (4 kpl)

 ćeri  ’kala’ (3 kpl)

 uǯ  ’työ’ (3 kpl)

 tulys  ’kevät’ (3 kpl)

 piys  ’poika + yks. 3. pers. poss. suff.’ (3 kpl)

 jöra  ’hirvi’ (3 kpl)

 Bijar  ’Bijar (erisnimi)’ (3 kpl)

Sitten on suuri joukko kahdesti tai kerran esiintyviä. Kunnollisia verbaalinomineja ei

ole kollokaatioiden joukossa omassa korpuksessa. Sanat olöm ’elämä’ ja vorsöm ’peli,

leikki, kisa’ ovat ainoat, ja nekin ovat mukana vain kerran. Komin kielen korpuksessa

suffiksoimattoman  börśa -muodon  yhteydessä  esiintyy  669  öm  -loppuista  ja

suffikssoitujen yhteydessä 56 kpl (48 kpl yks. 3. pers. ja 8 kpl yks. 2. pers.). Näiden yh-

teydessä merkitys on temporaalinen. Komin kielen korpuksessa esiintyy 933 kertaa yh-

distelmä as börśays ’itsensä perässä/perästä’. Siinä on yks. 3. pers. suffiksi liittyneenä,

esim.

(43) da kyskö as börśays

ja kiskoa-3SG itse perästä-3SG 

ja kiskoo perässään (komin kielen korpus)

(44) taʒ́3i lun börśa lun   

näin päivä perästä päivä

Näin päivä päivän perästä / perään / jälkeen (Belyh 2001: 110).

(45) šyd puś-öm börśa-ys viʒ́3ödlyvl-a

keitto keittää-NMLZ perästä-3SG silmäillä-1SG 
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Keiton keittämisen jälkeen silmäilen. (Komin kielen korpus)

Ajanilmauksia ovat ta börśa ’tämän jälkeen’ ja sy börśa ’sen jälkeen’. Samoin muutkin,

joissa substantiivi voidaan ymmärtää tarkoittavan jonkinlaista ajanjaksoa.

Omassa korpuksessa börśa esiintyy ainakin liikeverbien munny ’mennä’, lokny ’tulla’,

petny ’tulla / mennä ulos, tulla esiin’, vötćyny ’ajaa takaa, juosta perästä’ ja mölödćyny

’lähteä’ kanssa. Lisäksi sitä käytetään esim. verbin viʒ́3ödny  ’katsella’ kanssa.

4.1.11 börvyv -vartalo

Internetissä oleva komi–venäjä -sanakirja (KRS 2000: s. v. börvyv ) tuntee perusvarta-

lon omana hakusananaan, mutta ei kommentoi sen kieliopillista luokkaa. Sen merkitys

on ’takaisin; liiaksi, liian paljon’. Esimerkeissä se on adverbin kaltainen. Omat hakusa-

nat  on myös sanoille  börvyvǯyk ja  börvyvsa.   Uudempi internetissä oleva sanakirja

(RKS/KRK 2011) luokittelee tämän vartalon substantiiviksi  ja adverbiksi.  Adverbina

sillä on oma hakusanansa kyseisessä sanakirjassa. ÖKKM (2000: 413) kertoo, että johti-

mella -vyv voi muodostaa adverbeja substantiiveista,  adjektiiveista ja pronomineista.

börvyv on mainittu substantiivikantaisten johdosten joukossa. Rédei (1978: 119) pitää

tällaisia  -vyv -johtimellisia yhdyspostpositioina (’zusammengesetzte Postpositionen’),

joissa  alkuosa,  joka  tässä  on  nyt  bör-,  määrittää  perusmerkityksen ja  johtimen -vyv
muodostama loppuosa osoittaa syntaktisen suhteen.

Tämä perusvartalo esiintyy sellaisenaan 61 kertaa omassa korpuksessa. Kolmesti siihen

liittyy instrumentaalinen yks. 3. pers. poss. suffiksi ja kerran vastaava yks. 2. persoonan

suffiksi.  Komin kielen korpuksesta löytää 1219 börvyv -tapausta.

(46) Gabova viʒ́3öd-ö    börvyv    požöm-a jag-lań

Gabova katsoa-3SG  takaisin   mänty-ADJ kangasmetsä-APPR

Gabova katsoo takaisin mäntymetsää kohden. (Beznosikov 2001: 265)



83

Seuraavissa kappaleissa käsitellään tämän sanatyypin muita muotoja. Muotoa börvylöʒ́3
(terminatiivinen) ei esiinny Komin kielen korpuksessa.

4.1.11.1 börvylö 

Tämä esiintyy adverbina ja postpositiona internetissä olevan komi–venäjä -sanakirjan

mukaan (KRS 2000). Sanakirja tuntee myös possessiivisuffiksillisen muodon börvylas
(yks.  3.  pers.).  Se  on  homonyyminen  inessiivin  kanssa.  Uudempi  internetissä  oleva

sanakirja (RKS/KRK 2011) luokittelee adverbiksi, mutta sillä ei ole omaa hakusanaan-

sa.  Komin  morfologia  (ÖKKM 2000:  446,  464)  tuntee  muodon  postpositiona.  Tätä

muotoa tavataan 8 kertaa omasta korpuksesta. Suffiksoituja muotoja on seuraavasti: yks.

2. pers. börvylad  on 4 kpl, yks. 3. pers. börvylas on 56 kpl ja mon. 2. pers. börvylanyd
1  kpl.  Nämä  ovat  yhteisiä  inessiivin  kanssa.  Komin  kielen  korpuksesta  löytää  178

börvylö  -tapausta. Suffiksoituja muotoja on seuraavasti komin kielen korpuksessa. Ne

on listattu itse laatimassani taulukossa 27.

persoona yksikkö monikko

1. pers. börvylam : 3 kpl börvylanym : 10 kpl

2. pers. börvylad : 52 kpl börvylanyd : 1 kpl

3. pers. börvylas : 853 kpl börvylanys : 28 kpl

Taulukko 27. börlylö  ja homonyymisen börvylyn -muodon suffiksoidut muodot

(47) ńur öni koľ-i börvylö

suo nyt jäädä-1PST.3SG taakse

Suo jäi nyt taakse. (Komin kielen korpus)

(48) da abu-ö ʒ́3ebś-öma tijan börvylö kodkö möd 

ja NEG-Q piiloutua-2PST.3SG te taakse joku muu
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ja eikö teidän taaksenne piiloutunut joku muu? (Komin kielen korpus)

Komin kielen korpuksessa tätä ei esiinny  öm -loppuisten jäljessä, ei suffiksoimattona

eikä suffiksoituna. Temporaalisen merkityksen mahdollisuus on siis aika pieni.

Esimerkkejä  suffiksoitujen kollokaatioista  komin kielen korpuksesta:  1.  pret.  yks.  3.

pers. viʒ́3ödlyny  ’katsella, katsoa, tarkastella’ 69 kpl, 1. pret. yks. 3. pers.  viʒ́3ödlyvlyny
’kurkistaa, kurkistella, silmäillä, vilkuilla’ (edellisen verbin johdos) 11 kpl.

4.1.11.2 börvylyn 

Tämä esiintyy adverbina ja postpositiona internetissä olevan komi–venäjä -sanakirjan

mukaan (KRS 2000). Uudempi internetissä oleva sanakirja (RKS/KRK 2011) luokitte-

lee adverbiksi. Komin morfologia (ÖKKM 2000: 446, 464) tuntee muodon postpositio-

na. 

Tätä muotoa tavataan 11 kertaa omasta korpuksesta. Suffiksoidusta muodosta on kerrot-

tu edellisessä kappaleessa. ǯyk -suffiksia käytetään kolme kertaa tämän kanssa. Komin

kielen korpuksesta löytää 439 börvylyn -tapausta. -ǯyk -loppuisia on 22 kpl ja -öś -lop-

puisia 1 kpl. Possessiivisuffikselliset ovat homonyymiä illatiivin kanssa, ja niiden mää-

rät on ilmoitettu edellisessä kappaleessa. Komin kielen korpuksessa tätä ei esiinny öm -

loppuisten jäljessä, ei suffiksoimattomana eikä suffiksoituna. Temporaalisen merkityk-

sen mahdollisuus on siis aika pieni.

(49) me börvylyn kel-i-s völ-öj

minä perässä kahlata-1PST-3SG hevonen-1SG 

Perässäni / jälkeeni kahlasi hevoseni. (ÖKKM 2000: 413)

(50) bergödć-i-s sy börvylyn voślal-yś Vanjö-lań 

kääntyä-1PST-3SG hän perässä astella-PTCP Vanjö-APPR

Hän kääntyi perässään astelevan Vanjan puoleen. (Tsypanov 2005: 43)



85

(51) öťi strelok mun-i-s börvylyn 

yksi kiväärimies mennä-1PST-3SG perässä

Yksi kiväärimies meni perässä. (Komin kielen korpus)

Seuraavassa esiintyykin staattisen verbin kanssa. Tällaisessa tilanteessa olisi odottanut

ennemmin sajyn -postpositiota. On mahdollista, että sajyn -postpositioon liittyy laajem-

pi alue, jossa voi olla.

(52) Börvyl-a-m sulal-i-s Soboľ.

taka-INE-1SG seisoa-1PST-3SG Sobol

Takanani seisoi Sobol. (Komin kielen korpus)

4.1.11.3 börvylyś 

Tämä esiintyy adverbina ja postpositiona internetissä olevan komi–venäjä -sanakirjan

mukaan (KRS 2000). Uudempi internetissä oleva sanakirja (RKS/KRK 2011) luokitte-

lee adverbiksi, mutta sillä ei ole omaa hakusanaansa. Komin morfologia (ÖKKM 2000:

446, 464) tuntee muodon postpositiona. Tämä muoto esiintyy viisi kertaa sellaisenaan.

Samoin viisi kertaa, kun siihen on liitetty yks. 3. pers. possessiivisuffiksi.  Komin kielen

korpuksesta löytää 36 börvylyś -tapausta. Suffiksoimaton on Komin kielen korpuksessa

useimmin  adverbi.  Suffiksoituja  on  yhteensä  78  kpl,  ja  yksittäisten  persoonien

suffiksoitujen esiintymien määrät on esitetty itse laatimassani taulukossa 28.

persoona yksikkö monikko

1. pers. börvyvśym : 0 kpl börvyvśynym : 0 kpl

2. pers. börvyvśyd : 5 kpl börvyvśynyd : 0 kpl

3. pers. börvyvśys : 71 kpl börvyvśynys : 2 kpl (sama kahdesti)

Taulukko 28. börvylyś -muodon suffiksoidut muodot 
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(53) börvylyś me kyl-i pröstuďitć-öm gölös

takaa minä kuulla-1PST.1SG vilustua-NMLZ ääni

Takaa kuulin vilustuneen äänen. (Komin kielen korpus)

(54) ďeťinkajas tarantas börvylyś ćeććyštisny

poika-PL kärryt takaa nousta-1PST-3PL 

Pojat nousivat kärryjen takaa. (Komin kielen korpus)

Komin kielen korpuksessa tätä ei esiinny  öm -loppuisten jäljessä, ei suffiksoimattona

eikä suffiksoituna. Temporaalisen merkityksen mahdollisuus on siis aika pieni.

4.1.11.4 börvyvśań 

Internetissä oleva komi–venäjä -sanakirja  (KRS 2000)  tuntee tämän omana hakusana-

naan, mutta ei kommentoi sen kieliopillista luokkaa. Tosin esimerkeissä se on adverbin

kaltainen. Uudempi internetissä oleva sanakirja (RKS/KRK 2011) luokittelee adverbik-

si. Komin morfologia (ÖKKM 2000: 446, 464) ei listaa tätä muotoa postpositioiden yh-

teydessä, vaan adverbien käsittelyn yhteydessä (ÖKKM 2000: 413).

Tämä muoto esiintyy neljä kertaa sellaisenaan. Samoin kolme kertaa, kun siihen on lii-

tetty yks. 3. pers. possessiivisuffiksi ja kerran, kun on yks. 2. pers. possessiivisuffiksi.

Komin kielen korpuksesta  löytää 243  börvyvśań  -tapausta,  joissa on mukana kaikki

mahdolliset  suffiksoidut  ja  muut.  Osa  on  keskenään samanlaisia,  koska alkuperäistä

tekstiä  on  lainattu  muualla.  Suffiksoimatonta  muotoa  esiintyy  kaikkiaan  102  kpl  ja

suffiksoitujen muutojen määrät ovat itse laatimassani taulukossa 29.

persoona yksikkö monikko

1. pers. börvylöjśań : 0 kpl 

(tämä on oikeamuototyyppi, 

mutta -ym -loppuistakaan ei esiinny)

börvyvśańnym : 2 kpl (sama kahdesti)
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persoona yksikkö monikko

2. pers. börvyvśańad : 4 kpl börvyvśańnyd : 0 kpl

3. pers. börvyvśańys : 128 kpl börvyvśańnys : 5 kpl

Taulukko 29. börvyvśań -muodon suffiksoidut muodot 

(55) börvyvśań kučömkö šy kyl-i

takaa jokin ääni kuulla-1PST.1SG

Kuulin takaa jonkin äänen. (Komin kielen korpus)

(56) a börvyvśań nin taľal-öny

mutta takaapäin jo tallata-3PL

Mutta he tallaavat jo takaapäin. (Komin kielen korpus)

Voisiko tässä ’takaapäin’ merkitä myös ’jälkeenpäin’, sillä sekin kuulostaisi järkevältä?

(57) me uśködć-i sy vylö börvyvśań-ys

minä hyökätä-1PST.1SG hän päälle takaa-3SG

Minä hyökkäsin hänen kimppuunsa hänen takaansa. (Komin kielen korpus)

Komin kielen korpuksessa tätä ei esiinny  öm -loppuisten jäljessä, ei suffiksoimattona

eikä suffiksoituna. Temporaalisen merkityksen mahdollisuus on siis aika pieni.

4.1.11.5 börvyvlań 

Tämä approksimatiivimuotoinen esiintyy 8 kertaa Komin kielen korpuksessa.  Kolme

niistä on samanlaisia. Sanan merkitys on ilmeisesti ’(jonkin) takapuolta / peräosaa koh-

ti’. Komparatiivin päätettä käytetään kahdesti, ja kerran esiintyy jopa lähikohtasijainen

tapaus (jälkimmäinen esimerkki). Kolmesti kollokaationa on viʒ́3ödlyny -verbi ’katsella,
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katsoa,  tarkastella’.  Silloin on kyse kerran adverbikäytöstä ja kahdesti  liittyy yks.  3.

pers. suffiksi.

(58) Śemon mesťitć-i-s brićka börvyvlań-ǯyk ćemodan vylö 

Semon sijoittautui  enemmän kiesien (kärryjen) takapuolta  kohden matkalaukun  

päälle. (Komin kielen korpus)

(59) Sijö   myjlakö völ-i cyyś   börvyvlań-yn-ǯyk.

hän   jostain.syystä olla-2PST.1SG hän-ELA   taaksepäin-INE-CMPR 

Hän oli jostain syystä hänestä enemmän takapuolella. (Komin kielen korpus)

4.1.11.6 börvyvti  ja börvylöd 

börvyvti on  internetissä  olevan  komi–venäjä  -sanakirjan  mukaan  (KRS  2000:  s.  v.

börvyvti )   postpositio. Sen merkitys näyttäisi niissä olevan ’perästä’ tai ’takakautta,

takapuolelta’ liikeverbien kanssa, irrallisempana ilmeisesti myös ’jälkeen’ selkeämmin

temporaalisena. Uudempi internetissä oleva sanakirja (RKS/KRK 2011) luokittelee tä-

män taasen adverbiksi, mutta sillä ei ole omaa hakusanaansa. Sanaa börvylöd  interne-

tissä oleva sanakirja (KRS 2000) ei tunne. Uudempi sanakirja löytää haettaessa vain sa-

nan börvyv. Osoittaa näin, että tämä liittyy siihen. Komin kielen korpuksesta löytää vain

yhden sanamuodon esiintymän. Siinä on yks. 3. pers. suffiksi. Se on merkitykseltään

spatiaalinen.

Komin morfologia (ÖKKM 2000: 446, 464) tuntee muodon börvyvti  postpositiona. Se

esiintyy omissa korpusteksteissä sellaisenaan kaksi kertaa ja samoin kahdesti, kun siinä

on lisäksi vielä yks. 3. pers. possessiivisuffiksi. Sanakirjassa on kolme suffiksoimatonta

esimerkkiä. Kaikissa niissä pääsana viittaa ihmisiin.  Komin kielen korpuksesta löytää

85 börvyvti -tapausta, joissa on mukana kaikki mahdolliset suffiksilliset ja muut. Osa on

keskenään  samanlaisia,  koska  alkuperäistä  tekstiä  on  lainattu  muualla.  Pelkästään
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suffiksoimatonta muotoa on 25 kpl, ja suffiksoitujen määrät on esitetty itse laatimassani

taulukossa 30.

persoona yksikkö monikko

1. pers. börvyvtim : 0 kpl börvyvtinym : 3 kpl (sama kolmesti)

2. pers. börvyvtid : 2 kpl (sama kahdesti) börvyvtinyd : 0 kpl

3. pers. börvyvtis : 38 kpl börvyvtinys : 13 kpl

Taulukko 30. börvyvti -muodon suffiksoidut muodot 

Lisäksi esiintyy kaksi epätavallista ö -loppuista muotoa: börvyvtiö . On vaikea ymmär-

tää, mikä päätteen tehtävä tai merkitys on niissä. Lauserakenteet ovat sellaisia, että ei

vaikuttaisi olevan kyseessä kysymyspartikkeli, josta olisi unohtunut tavuviiva. Kompa-

ratiivipäätteinen börvyvtiǯyk  tavataan kerran. 

Perusmerkitys vaikuttaa spatiaaliselta, mutta löytyy ainakin yksi selkeästi temporaalinen
käyttö:

(60) zer-öm börvyvti

sataa-NMLZ jälkeen

Sateen jälkeen. (Komin kielen korpus)

Se on ainoa kerta, kun on verbaalinominin yhteydessä. Spatiaalisesta postpositiokäytös-

tä esimerkkeinä:

(61) a pop pyr mužik börvyvti vetl-i-s

mutta pappi aina mies perästä kävellä-1PST-3SG

Mutta pappi käveli aina miehen perästä. (Komin kielen korpus)

(62) i seti va   kut-as munny mamont börvyvti

ja sitä.kautta vesi   alkaa-FUT.3SG mennä-INF mammutti taitse

ja sitä kautta vesi alkaa mennä / virrata mammutin taitse / takakautta / takaa.
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(Komin kielen korpus)

Rédeillä on sama esimerkki ja hänen saksannoksensa on ’und dort beginnt hinter dem

Mammut Wasser zu fließen’ (Rédei 1962: 101).

Suffiksoidusta käytöstä esimerkki:

(63) Solovjov kyśś-i-s börvyvti-ys

Solovjov ryömiä-1PST-3SG perästä-3SG

Solovjov ryömii / konttaa hänen perästään. (Komin kielen korpus)

Adverbikäytöstä esimerkkinä:

(64) ti sömyn börvyvti yž-jas moz vötć-i-nnyd

te vain perästä lammas-PL kuin juosta.perästä-1PST-2PL

Te vain juoksette perästä kuin lampaat (lampaiden kaltaisesti). 

(Komin kielen korpus)

Ilmeisesti  tämän perusmerkitys  on synonyyminen seuraavien  muiden postpositioiden

kanssa böryś, börśań ja börťi eli olisi kyse kahdesta liikkuvasta oliosta: edellä meneväs-

tä kiintopisteestä ja sen perässä tulevasta muuttujasta. Mammuttiesimerkissä se aivan

selvästi pysyy paikallaan ja veden virtauksen voisi kuvitella menevän poikittain katseli-

jan katselusuuntaan nähden. Tässä tapauksessa voisi kuvitella, että prolatiivinen  saj  -

vartaloinenkin olisi mahdollinen ilmaisutapa.

Postpositiotapauksia Komin kielen korpuksen esimerkeissä on noin 69 kpl ja niistä pos-

sessiivisuffiksillisia 52 kpl. Jos on suffiksi, niin ei ole enää erillistä pääsanaa. Kerran

toisin on as ’oma; itse’ yks. 3. pers. suffiksin lisäksi. Adverbitapauksia on 12 kpl. Yli jäi

muutama, joita oli hankala analysoida, mutta päälinjat ovat selvät.

4.1.12 börlador -vartaloisia

Internetissä oleva  komi–venäjä  -sanakirja  (KRS 2000:  s.  v.  börlador )  tuntee  tämän

omana hakusananaan, jonka merkitys on ’takaosa, kotirintama’ ja vastaavat adjektiiviset

merkitykset. Sen adjektiivijohdos börladorsa on myös omana hakusananaan, mutta siinä
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viitataan suoraan sanaan börvyvsa ilman yhtään esimerkkiä. Komin kielen korpuksesta

löytyy muotoja enemmän kuin omasta korpuksesta.  KRS:n esimerkeissä alla se on tul-

kittava substantiiviseksi sanaliiton ensimmäiseksi osaksi:

 börlador zep  (ven. zadnyi karman ) ’takatasku’)

 börlador stenys  (ven.  zaddjaja stena  ) ’takaseinä’ (-ys  on yks. 3. pers. poss.

suff.)

ÖKKM (2000: 414) kertoo -lador -loppuisten olevan adverbeja ja että niihin voi liittää

paikallissijapäätteitä. ÖKKM kutsuu sitä ja lyhyempää -dor -loppuista suffiksoideiksi.

Komin kielen korpuksesta tehtyjen havaintojen perusteella tämän ryppään sanoja käyte-

tään myös postpositioina. Alakappaleet esittelevät tarkemmin kutakin muotoa erikseen.

Approksimatiivi- ja terminatiivipäätteisiä ei sieltäkään löydy yhtään. 

Kahdesti siinä käytetään yks. 3. pers. emfaattista partikkelia -sö (-сӧ ) oman korpuksen

teksteissä:

(65) a jaj-sö vaj-i börlador-sö

mutta liha-ACC.3SG tuoda-1PST.1SG takaisin-EMF

Mutta lihan toin takaisin. (Juškov 2001a: 51)

Omissa korpusteksteissä esiintyy kerran muoto  börladornas,  jossa on instrumentaalin

yks. 3. pers. suffiksoitu muoto. Komin kielen korpuksesta löytyy kuusi tapausta, joista

neljä on erilaisia.

Muodot börladoröʒ́3  ja börladorlań  eivät esiinny omassa eivätkä Komin kielen korpuk-

sessa.

4.1.12.1 börladorö 

Internetissä oleva komi–venäjä -sanakirja (KRS 2000: s. v.  börladorö )  tuntee tämän

omana hakusananaan, jonka merkitys sanakirjan mukaan on ’taaksepäin, takaisin’, mut-

ta ei kommentoi sen kieliopillista luokkaa. Tosin ainoassa esimerkissä se on adverbin
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kaltainen. Uudempi internetissä oleva sanakirja (RKS/KRK 2011) luokittelee adverbik-

si, mutta sillä ei ole omaa hakusanaansa. ÖKKM (2000: 414–415) listaa sen kerran. Ko-

min kielen korpuksesta sen löytää 11 kertaa, joista 8 on erilaisia. Suffiksoituna sillä on

yhteinen  muoto  illatiivin  kanssa,  esim.  yks.  3.  pers.:  börladoras,  joka  on  ainoa

suffiksoitu esiintymä omassa korpuksessa. Komin kielen korpuksen materiaalin pohjalta

merkityksenä näyttäisi olevan myös ’takapuolelle’, kun sanaa täytetään postpositiona.

Komin kielen korpuksen 8 erilaisesta esimerkistä viisi on postpositiokäyttöä ja kolme

adverbikäyttöä. Postpositiokäytössä pääsana voi olla sekä elollinen että eloton. Adverbi-

käytön verbien merkitykset ovat ’jäädä’, ’istuutua’ ja ’katsella’.

Suffiksoituja, jotka ovat homonyymisiä illatiivin kanssa, esiintyy kaiken kaikkiaan 52

kpl. Illatiiviksi luokiteltavia on 21, inessiiviksi taasen 29 ja kahta tapausta on vaikea rat-

kaista.  Kaikkien  merkitys  on  spatiaalinen.  Itse  laatimani  taulukko  31  listaa

suffiksoitujen muotojen määrät komin kielen korpuksen osalta.

persoona yksikkö monikko

1. pers. börladoram : 0 kpl börladoranym : 0 kpl 

2. pers. börladorad : 2 kpl börladoranyd : 0 kpl

3. pers. börladoras : 49 kpl börladoranys : 1 kpl

Taulukko 31. börlador -muodon suffiksoidut muodot 

(66) börladorö viʒ́3ödly-ny

taaksepäin katsella-INF

Katsella taaksepäin.  (KRS 2000: s. v. börladorö )

(67) puksim mi Griša-köd pyž-ö — 

istuutua-1PST-1PL me Griša-COM vene-ILL 

sijö börlador-as me nyrlador-as

hän takapuoli-ILL.3SG minä keulapuoli-ILL.3SG
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Me istuuduimme veneeseen Grišan kanssa, hän takapuolelle, minä keulaan.

(ÖKKM 2000: 415, 428)

4.1.12.2 börladoryn 

Internetissä oleva komi–venäjä -sanakirja (KRS 2000:  s. v.  börladoryn) tuntee tämän

omana hakusananaan, mutta ei kommentoi sen kieliopillista luokkaa, vaan viittaa suo-

raan sanasta börvylyn esittämäänsä ensimmäiseen merkitykseen. Tosin ainoassa esimer-

kissä se on adverbin kaltainen. Uudempi internetissä oleva sanakirja (RKS/KRK 2011)

luokittelee adverbiksi, mutta sillä ei ole omaa hakusanaansa.

Omissa  korpusteksteissä  tämä esiintyy  vain  kahdesti,  ja  molemmat  ovat  ÖKKM:ssä

muotoja esittelevissä listauksissa (ÖKKM 2000: 414, 422). Komin kielen korpuksesta

sen löytää 30 kertaa, joista 29 on erilaisia, joista 20 on postpositiokäyttöä ja 9 adverbi-

käyttöä. Postpositioina käytetään spatiaalisessa merkityksessä. Yhtä tapausta ’ketjun tai

kahleen takapuolella’, esimerkki alla, voisi pitää idiomaattisena. Muut ovat spatiaalista

käyttöä elollisten ja elottomien pääsanojen kanssa.  Suffiksoituja, jotka ovat homonyy-

misiä illatiivin kanssa, esiintyy kaiken kaikkiaan 51 kpl. Illatiiviksi luokiteltavia on 17,

inessiiviksi taasen 31 ja kolmea tapausta on vaikea ratkaista. Kaikkien merkitys on spa-

tiaalinen. Taulukko on edellisessä kappaleessa. 

(68) kor tijan jöz-yd tseṕ börladoryn kujl-öny

kun teidän ihmiset-2SG kahle takapuolella maata-3PL

kun teidän ihmisenne makaavat kahleissa (”kahleen takapuolella”)

(69) börladoryn myjkö račmun-i

takana jokin rasahtaa-1PST.3SG

Takana / takapuolella jokin rasahti. (KRS 2000: s. v. račmunny )

4.1.12.3 börladoryś 

Internetissä olevassa komi–venäjä -sanakirjassa (KRS 2000: s. v. börladoryś ) ei ole täl-

le omaa hakusanaansa. ÖKKM (2000: 414) listaa sen kerran. Komin kielen korpuksesta
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löytää kaksi tapausta suffiksoimattomina ja molemmissa se on spatiaalisina postpositio-

na. Suffiksoituja muotoja löytyy yhdeksän: seitsemän on yks. 3. pers. ja kaksi mon. 1.

pers., jotka samoja. Kaikki nämä spatiaalisia. 

(70) mi žö börladorśy-nym stav pos-jas-sö   vzorvit-i-m.

me -hAn takaa-PL1 kaikki porras-PL-ACC.3SG   räjäyttää-1PST-1PL

Mehän räjäytimme kaikki portaat takaamme / takapuoleltamme. 

(Komin kielen korpus)

4.1.12.4 börladorśań 

Internetissä oleva komi–venäjä -sanakirja (KRS 2000: s. v. börladorśań ) tuntee tämän

omana hakusananaan, mutta ei kommentoi sen kieliopillista luokkaa, vaan viittaa suo-

raan sanaan börvyvśań. Tosin ainoassa esimerkissä se on adverbin kaltainen. Uudempi

netissä oleva sanakirja (RKS/KRK 2011) luokittelee sen adverbiksi, mutta sillä ei ole

omaa hakusanaansa.

Tämä esiintyy omissa korpusteksteissä kahdesti ja molemmissa tapauksissa siinä on mu-

kana yks. 3. pers. possessiivisuffiksi. Käyttö on spatiaalista. Komin kielen korpuksen ai-

neistoissa esiintyy suffiksoimattomana 12 kertaa ja suffiksoituna 26 kertaa. Nämä ovat

myös spatiaalista käyttöä ja ne listattu itse laatimassani taulukossa 32.

persoona yksikkö monikko

1. pers. börladoröjśań : 0 kpl börladorśańnym : 0 kpl 

2. pers. börladorśańyd : 2 kpl börladorśańnyd : 0 kpl

3. pers. börladorśańys : 24 kpl börladorśańnys : 0 kpl

Taulukko 32. börladorśań -muodon suffiksoidut muodot 

(71) viʒ́3öd-ny voʒ́3ladorśań bokladorśań i börladorśań

katsoa-INF edestä sivulta ja takaa
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Katsoa edestä (etupuolelta), sivulta ja takaa (takapuolelta). 

(KRS 2000: s. v. börladorśań )

(72) broťky-ny kod-ös-kö börladorśań

potkaista-INF kuka-ACC-INDEF takaa

Potkaista jotakuta takaa.     (KRS 2000: s. v. broťkyny )

(73) da börladorśań-ys najö  ʒ́3ońnas völ-i  tyr-öma-öś

sin-jas-ön

ja takaa-3SG ne kokonaan olla-1PST.3SG täyttyä-2PST-PL

silmä-PL-INSTR

ja ne olivat täynnä silmiä takaa (UT 2008: Ilm. 4:6)

Kyseisessä raamatunkohdassa kuvataan taivaallisia olentoja, joiden kuvaus on suomen-
kielisessäkin tekstissä vaikeatajuinen)

(74) börladorśań dad’ jötky-ny

takaa(päin) kelkka tönäistä-INF

Tönäistä kelkkaa takaa.  (KRS 2000: s. v. börladorśań )

4.1.12.5 börladorti  ja börladoröd 

Näistä  ei  ole  internetissä  olevassa  sanakirjassa  (KRS 2000)  esimerkkiä,  vaan  sanan

börladorti yhteydessä viitataan suoraan sanaan börvyvti. ÖKKM ainoastaan listaa sanan

börladorti  kerran, mutta ei tarjoa lainkaan esimerkkejä (ÖKKM 2000: 415). Komin kie-

len korpuksesta löytää börladorti  -sanan neljä kertaa ja erilaisia tapauksia on kolme ja

kaikki ovat spatiaalista käyttöä. Sanaa börladoröd ei edellä mainitussa sanakirjassa ole

lainkaan. Komin kielen korpuksessa esiintyy kerran yks. 3. pers. suffiksin kanssa. Mer-

kitys on spatiaalinen.

(75) saraj-ś-ys  kerka börladorti-ys tuj  vylö bygyľt-i-sny 

lato-ELA-3SG  talo takakautta-3SG tie   päälle vierittää-1PST-3PL 
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tajö böćka-sö

tämä tynnyri-ACC.3SG 

Ladosta talon takaa / takakautta he vierittivät tynnyrin tielle. (Komin kielen korpus)

4.1.12.6 börladorsa 

Omasta korpuksesta ei  löytynyt yhtään esimerkkiä,  mutta Komin kielen korpuksessa

tämä esiintyy 15 kertaa, joista 14 on erilaisia. Yhdessä tapauksessa on mukana yks. 3.

pers. poss. suffiksi.

(76) sy börladorsa-ys

hän-GEN takainen-3SG

Hänen takanansa oleva. (Komin kielen korpus)

Muoto on adjektiivi, joka näyttäisi olevan substantivoituna yllä. Possessiivisuffiksi ko-

rostaa tätä vaikutelmaa. Suurimmassa osassa muita esimerkkejä on tavallinen adjektiivi-

attribuutti, joka liittyy elottomaan pääsanaan esim.  öʒ́3ös (ӧдзӧс)  ’ovi’ tai  sten (стен)
’seinä’. Kahdesti on postpositionomainen adjektiivi, koska sillä on etumääre:

(77) sin börladorsa stenka

silmä takainen pieni.seinä

Silmien takainen pikku seinä.

(78) tank börladorsa lampoćka

tankki takainen pieni.lamppu

Polttoainetankin takainen pikku lamppu.

4.2 saj -alkuisia

Vartalon saj tapauksessa ei esiinny -vyv/-vyl tai -lador -johdoksia. saj on lähinnä pelkäs-

tään postpositiovartalo nykykomissa, paitsi että sillä on merkitykset ’suoja; kilpi’, ja si-
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ten se on synonyyminen sanan sajöd tällaisen merkityksen kanssa. Komi–venäjä sana-

kirjat (KRS 2000) ja (RKS/KRK 2009) pitävät sanaa  saj paikan postpositiona, mutta

käyttöesimerkit ja käännökset venäjään vaikuttavat enemmän substantiivilta. FU-Lab:in

uudempi  internetissä  oleva  sanakirjakäyttöliittymä,  jonka  taustalla  on  jälkimmäiseen

sanakirjaan perustuva uudempi versio (RKS/KRK 2011) katsoo sanan saj substantiiviksi

’paikka jonkin takana’. saj :lla on myös adjektiivijohdos sajsa ’jonkun tai jonkin takana

sijaitseva’: Syktyvkar sajsa viʒ́3jas ’Syktyvkarin takaiset niityt’ (KRS 2000: s. v. sajsa ). 

Komin morfologia (ÖKKM 2000: 446, 464–465) esittää nämä muodot postpositioina –

ensin taulukkossa ja sitten tekstissään. Itse laatimani taulukko 33 esittelee saj -postposi-

tion muotoja.

perus-

muoto

illatiivi inessiivi elatiivi egressiivi approksi

-matiivi

termi-

natiivi

prolatiivi

prose-

kutiivi

transi-

tiivi

saj sajö sajyn sajyś sajśań sajlań sajöʒ́3 sajti sajöd

Taulukko 33. saj -postposition muotoja

saj -postpositio eroaa bör -postpostiosta ja sen johdoksista siinä, että sitä käytetään vain

postpositiona eikä koskaan adverbina. Kysely- ja haastattelututkimus avaavat enemmän

näiden kahden eroja.

4.3 voʒ́3 -alkuisia

voʒ́3-alkuisia ovat voʒ́3-vartaloiset,  voʒ́3vyv -vartaloiset ja voʒ́3lador-vartaloiset. Perusvar-

talon nykyisestä merkityksestä komi–venäjä -sanakirjan mukaan (mukailtu käännös te-

kijän) (KRS 2000):
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 voʒ́3 – I. 1. jonkin etupuoli  2. paikka jonkin etupuolella / edessä  3. syli  4. aikai-

nen  5. alku  II. aikaisin, aikaisemmin  III. pelto

Yhdyssanakäytöstä löytyy korpusteksteistä alla olevat, jotka ovat otos sanoista, joissa

sana voʒ́3  on osana.

asyvvoʒ́3  – varhaisaamu (asyv – aamu)

kyvvoʒ́3  – etuliite, prefiksi (kyv – kieli; sana)

paćvoʒ́3  – uunin edessä oleva paikka (pać – uuni)

posvoʒ́3  – eteinen (pos – 1. portaat, raput, rappuset 2. silta)

Sanalla on adjektiivinen johdos voʒ́3sa : me voʒ́3sa ’edessäni sijaitseva’ (KRS 2000).

Komin morfologia (ÖKKM 2000: 445, 463) esittää nämä muodot postpositioina – ensin

taulukossa ja sitten tekstissään. Itse laatimani taulukko 34 esittelee  voʒ́3 -postposition

muotoja.

perus-

muoto

illatiivi inessiivi elatiivi egressiivi termina-

tiivi

prolatiivi

proseku-

tiivi

transi-

tiivi

voʒ́3 voʒ́3ö voʒ́3yn voʒ́3yś voʒ́3śań voʒ́3öʒ́3 voʒ́3ti voʒ́3öd

Taulukko 34. voʒ́3 -postposition muotoja

5 Kyselytutkimus

Kyselytutkimuksen kysymykset on esitetty kuvineen liitteessä 3. Tässä esitän koosteen

saaduista vastauksista. Vastauksia on teknisesti ottaen 16, mutta neljä on aivan saman-

laisia, ja vastausajat kahden sekunnin sisällä. Voidaan siis katsoa niiden olevan peräisin

samalta ihmiseltä, joka on painanut e-lomakkeen vastausnappia vain useamman kerran
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peräkkäin. Teknisesti ottaen vastaukset ovat anonyymeja, sillä niissä ei ole mitään, jon-

ka perusteella vastaajan voisi tunnistaa, muuten kuin siten, jos tietää, milloin joku on

vastannut.  Ensimmäiset  kaksi  vastausta  on  samalta  ihmisestä,  sillä  olin  sähköpostin

vaihdossa hänen kanssaan ja kysyin ensimmäisessä vastaussarjassa esiintyvistä kum-

mallisuuksista. Hän vastasi uudelleen ja vastaukset olivat paremmin odotuksen mukai-

sia.  Tämä ja  muut  vastaavat  paljastavat  tämäntyyppisen kyselyyn liittyviä  ongelmia.

Vaikka kuvat tai animaatiot ovat tekijän mielestä selviä, niin asia ei välttämättä ole kui-

tenkaan niin vastaajan näkökulmasta. Esimerkiksi edessä olon voi nähdä myös luona tai

vieressä oloksi, ja se on yhtä lailla uskottava ja oikea tulkinta kuvasta. Joissain yksittäi-

sissä vastauksissa tuntuu siltä, että ne olisivat mahdollisesti tulleet väärään kohtaa. Par-

haiten kuvat ja animaatiot toimisivat, jos niihin liittäisi tekstin ja kysyisi, onko infor-

mantti  samaa mieltä vai olisiko hänellä jokin toinenkin tulkinta.  Saatujen vastausten

määräksi tulee siis lopulta 12 tai  13 riippuen siitä, pitääkö ensimmäisen informantin

vastauksia erillisinä.

5.1 Kysymys numero 1 

Kuva 6. Kysymykseen 1 liittyvä kuva.

Kysymykseen liittyvässä kuvassa hahmo seisoo talon edessä tarkkailijan ja talon välis-

sä. Vastauksissa esiintyy postpositiorakenne kerka voʒ́3yn ’talon edessä’ 5 tai 6 kertaa. Il-

maisua kerka doryn ’talon luona / vieressä’ on 6 kpl. Kahdessa vastauksessa ovat nämä

molemmat  vaihtoehtoina.  Tässä  määrin  on  päällekkäisyyttä.  Kerran  käytetään  sanaa
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kerkaladoryn  ’talon  lähellä  olevan paikan vieressä’.  Samoin  kerran  esiintyy ilmaus

kerkaśań neylyn  ’talon lähellä (kirj. talosta [alkaen] lähellä)’. Nämä liittyivät sanaan

kerka ’talo’.  Muita  yksittäisiä  tarkennuksia  joidenkin  edellisten  yhteydessä  ovat  me

voʒ́3yn  ’edessäni’, turun vylyn ’ruohon / heinän päällä’ ja eža vylyn  ’ruohikon päällä,

ruohikolla’. Yksi vastaaja oli  luonnehtinut myös katselijan asemaa sanoilla  kerkaśań

ylyn ’talosta [alkaen] kauempana’. Ainona verbinä käytettiin  sulavny  ’seisoa’, mutta

muutaman kerran vastauksena oli pelkkä postpositiorakenne. Yksi vastaus oli tulosijai-

nen ja sellainen, että se sopisi hyvin kysymyksen 2 vastaukseksi.  Tähän kysymykseen

odotuksen mukainen vastaus tuntuisi olevan jotain olosijaista, yleisimmin inessiivipää-

teinen postpositiorakenne ja staattinen verbi, sillä hahmo seisoo ja pysyy siten paikal-

laan.

5.2 Kysymys numero 2 

Kuva 7. Kysymykseen 2 liittyvä kuva (animaatio, tässä liike nuolella).

Kysymykseen liittyvässä animaatiossa hahmo tulee vasemmalta talon eteen tarkkailijan

ja talon väliin. Vastauksissa esiintyy postpositiorakenne kerka voʒ́3ö ’talon eteen’ 2 ker-

taa. Ilmaisua kerka dorö  ’talon luokse / viereen’ on 6 kpl. Yhdessä vastauksessa ovat

nämä molemmat vaihtoehtoina. Tässä määrin on nytkin päällekkäisyyttä. Kerran käyte-

tään  sanaa  kerkaladorö ’talon  lähellä  olevan  paikan  viereen’.  Kahdesti  käytetään
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approksiivimuotoa kerkalań  ’taloa kohti’. Kerran esiintyy voʒ́3ti  ’editse, edestä (prol.)’,

mutta se johtunee siitä, että vastaaja ei ollut katsellut animaatiota riittävän huolellisesti

ja uusintavastauksessaan hän käytti jo sanaa  voʒ́3ö ’talon eteen’. Kerran esiintyy myös

sanat bokti  ’sivuitse’ ja dorti  ’vieritse’, mutta ne eivät ole odotuksenmukaisia tulosijai-

sia rakenteita vaan väylän ilmaisuja. Verbeinä käytetään seuraavia lokny  ’tulla’, munny

’mennä’, matystćyny ’lähestyä’ ja kotörtny  ’juosta’. Tässä kysymyksessä dorö  ’luokse,

viereen’ on selvästi yleisempi kuin voʒ́3ö  ’eteen’. Tässä odotuksenmukainen vastaus oli

tulosijainen illatiivinen postpositiorakenne ja, jos on verbikin, niin se olisi liikeverbi.

5.3 Kysymys numero 3 

Kuva 8. Kysymykseen 3 liittyvä kuva (animaatio, tässä liike nuolella).

Kysymykseen liittyvässä animaatiossa hahmo lähtee talon edestä tarkkailijan ja talon

välistä ja menee oikealle.  Vastauksissa esiintyy postpositiorakenne kerka voʒ́3yś  ’talon

edestä’ kahdesti (ja toinen niistä ns. korjatussa vastausversiossa). Ilmaisua kerka doryś
’talon luota / vierestä’ on 6 kpl. Yhdessä vastauksessa ovat nämä molemmat vaihtoeh-

toina.  Tässä  määrin  on  nytkin  päällekkäisyyttä.  Lisäksi  esiintyy  egressiivistä  kerka

dorśań  ’talon luota /  vierestä  [alkaen]’ rakennetta  kolmesti.  Kerran käytetään sanaa

kerkaladoryś ’talon lähellä olevan paikan vierestä’.  Kahdessa vastauksessa oli  jotain

epäodotuksenmukaista: toisessa lähtökohdaksi oli laitettu talon sisäpuoli elatiivimuotoi-
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sella sanalla kerkayś  ’talosta’, kun hahmo on selvästi talon ulkopuolella, ja toisen epä-

määräisempää sijaintia ilmaiseva egressiivimuotoinen sana  kerkaśań ’talosta [alkaen]’

on kyllä  kelvollinen,  mutta  molemmissa jatkoliike  ilmaistaan  rakenteella  kerka dorti
’talon vieritse’,  joka sopisi  paremmin seuraavan kysymyksen vastaukseksi.  Verbeinä

käytetään seuraavia: munny ’mennä’, kotörtny  ’juosta’, ylystćyny  ’erkaantua’, vešjyny

’vetäytyä’ sekä petny  ’tulla ulos’. Yhdessä vastauksessa lisäksi kommentoidaan siirty-

mää  katselijaan  nähden.  Siinä  käytetään  katselija-sanasta  egressiiviä  ja  verbiä

ötdortćyny  ’siirtyä pois; vältellä’. Tässä kysymyksessä odotuksen mukainen rakenne

olisi erosijainen. 

5.4 Kysymys numero 4 

Kuva 9. Kysymykseen 4 liittyvä kuva (animaatio, tässä liike nuolella).

Kysymykseen liittyvässä animaatiossa hahmo tulee vasemmalta ja kulkee talon editse

tarkkailijan ja talon välistä ja jatkaa oikealle. Liikerata on väylä, ja sellaisen ilmaisemi-

seen käytetään prolatiivia.  Vastauksissa esiintyy postpositiorakenne kerka voʒ́3ti  ’talon

editse, edestä (prolatiivinen merkitys)’ vain kerran. Ilmaisua kerka dorti  ’talon vieritse /

vierestä’ on 10 kpl. Yhdessä vastauksessa ovat nämä molemmat vaihtoehtoina.  Tässä

on hiukan päällekkäisyyttä. Kerran käytetään sanaa  kerkaladorti ’talon lähellä olevan

paikan vieritse’. Yhdessä vastauksessa oli vaihtoehtoina  kerka dorti ’talon vieritse’ ja
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kerka bokti ’talon sivuitse’. Niissä postposition loppu-i oli kirjoitettu liudentavalla i :llä,

mikä saattaa olla kirjoitusvirhe, sillä ääntämysero ei ole kovin suuri. Kerran esiintyi li-

sänä kerkaśań neyliti ’talosta [alkaen] läheltä (prolatiinen merkitys)’. Yhden kerran oli

myös kerka pölön ’taloa pitkin’, joka on merkitykseltään prolatiivinen. Verbeinä käytet-

tiin seuraavia:  munny ’mennä’ ja  kotörtny  ’juosta’.  Tässä tapauksessa odotuksenmu-

kainen vastaus olisi prolatiivinen väylänilmaus, lähinnä transitiivinen postpositioraken-

ne, harvemmin prosekutiivinen.

5.5 Kysymys numero 5 

Kuva 10. Kysymykseen 5 liittyvä kuva.

Kysymykseen liittyvässä kuvassa hahmo seisoo talon takana ja tarkkailija on talon toi-

sella puolella.  Kuva voi antaa myös sen vaikutelman, että hahmo seisoisi talon katon

takapuolen lappeella.  Joissain vastauksissa näkyi tämä tulkinta.  Vastauksissa esiintyy

postpositiorakenne  kerka sajyn ’talon takana’ 6 kertaa. Ilmaisut  kerka böryn ja  kerka

börvylyn molemmat tavataan kerran yhdessä vastauksessa vaihtoehtoina ensiksi maini-

tulle. Päällä olon tulkintaa kuvastavia ovat seuraavat:  kerka vylyn ’talon päällä’ 5 kpl

(yhdessä tapauksessa postposition lopussa kaksi ylimääräistä k-kirjainta), kerran edelli-

sen vaihtoehtona vevt vylyn  ’(ulko)katon päällä’ ja kerran kerka vevt vylyn ’talon ka-

ton päällä’. Katolla olon tulkintatapauksessa yhdessä vastauksessa kommentoidaan li-

säksi hahmojen tekemisiä seuraavasti, että katolla olija katselee toista vyvśań ’ylhäältä
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[alkaen]’ (egressiivi) ja toinen näkee toisen ulśań ’alhaalta [alkaen] (egressiivi). Yhden

informantin vastaus puuttuu. Takana tai katolla olijan tekemistä sanotaan seisomiseksi

(sulavny ’seistä’). Tässä kysymyksessä odotettiin olosijaista ilmaisua takana olosta, lä-

hinnä inessiivistä postpositiorakennetta. Katolla oloa kuvaavat vastaukset kertovat ku-

van monitulkintaisuudesta. 

5.6 Kysymys numero 6 

Kuva 11. Kysymykseen 6 liittyvä kuva (animaatio, tässä liike nuolella).

Kysymykseen liittyvässä animaatiossa hahmo tulee vasemmalta talon taakse ja tarkkai-

lija on talon toisella puolella.  Kuva voi antaa myös sen vaikutelman, että hahmo kii-

peäisi  talon katolle.  Lisäksi  vastauksista päätellen kuva voi myös antaa vaikutelman

prolatiivisesta liikkeestä, vaikka hahmo päätyy talon taakse eikä jatka eteenpäin. Jois-

sain  vastauksissa  näkyvät  nämä  tulkinnat.  Vastauksissa  esiintyy  postpositiorakenne

kerka sajö ’talon taakse’ 9 kertaa. Ilmaisu kerka börö  tavataan kerran yhtenä vaihtoeh-

tona edellä mainitulle. Kerran esiintyy  kerka vylö  ’talon päälle’ kiivetä-verbin yhtey-

dessä. Prolatiivinen ilmaus kerka sajti  ’talon taitse’ tavataan kolmesti, joista yksi on sel-

lainen,  että  vastaaja  korjasi  vastaustaan.  Kerran  käytetään  vaihtoehtoina  seuraavia:

approksimatiivia  kerkalań  ’taloa kohti’ ja ilmausta  kerka dorö sajśań  ’talon luokse /

viereen  takaa  [alkaen]  (egressiivi)’.  Verbeinä  käytettiin  seuraavia:  munny ’mennä’,

lokny ’tulla’,  suvtny ’pysähtyä’,  ʒ́3ebśyny ’kätkeytyä’,  matysćyny  ’lähestyä’, kotörtny
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’juosta’ ja kajny ’kiivetä’. Tässä tapauksessa odotuksenmukainen vastaus olisi tulosijai-

nen ilmaus, lähinnä illatiivinen postpositiorakenne.

5.7 Kysymys numero 7 

Kuva 12. Kysymykseen 7 liittyvä kuva (animaatio, tässä liike nuolella).

Kysymykseen liittyvässä animaatiossa hahmo lähtee talon takaa sekä jatkaa oikealle ja

tarkkailija on talon toisella puolella.  Kuva voi antaa myös sen vaikutelman, että hahmo

laskeutuisi talon katolta. Lisäksi vastauksista päätellen kuva voi myös antaa vaikutel-

man prolatiivisesta liikkeestä, vaikka hahmo ei kulje osuutta vasemmalta talon taakse,

vaan poistuu talon takaa.  Joissain vastauksissa näkyvät nämä tulkinnat.  Vastauksissa

esiintyy elatiivinen postpositiorakenne kerka sajyś  ’talon takaa’ 4 kertaa. Ilmaisu kerka

böryś  ’talon takaa’ tavataan kerran yhtenä vaihtoehtona edellä mainitulle. Egressiivistä

rakennetta kerka sajśań ’talon takaa [alkaen] (egressiivi)’ tavataan 7 kpl.  Kerran esiin-

tyy kerka vylyś  ’talon päältä’ laskeutua-verbin yhteydessä. Yksi niistä on annettu vaih-

toehtona elatiiviselle rakenteelle. Kerran on ilmaus kerkaśań kerka sajti ’talon takaa [al-

kaen]  (egressiivi)  talon  taitse’.  Yksi  vastaus  puuttuu.  Verbeinä  käytettiin  seuraavia:

munny ’mennä’,  lokny ’tulla’,  petny  ’tulla esiin/ulos’,  leććyny  ’laskeutua alas’  ja

kotörtny  ’juosta’.  Tässä tapauksessa odotuksenmukainen vastaus olisi erosijainen il-

maus, lähinnä elatiivinen postpositiorakenne, mutta vastauksista päätellen egresiivinen

on mahdollisesti vielä yleisempi.
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5.8 Kysymys numero 8 

Kuva 13. Kysymykseen 8 liittyvä kuva (animaatio, tässä liike nuolella).

Kysymykseen liittyvässä animaatiossa hahmo tulee vasemmalta talon taakse sekä jatkaa

oikealle ja tarkkailija on talon toisella puolella. Liikerata on prolatiivinen. Vastauksissa

esiintyy prolatiivinen  postpositiorakenne  kerka sajti  ’talon taitse’ 9 kertaa. Ilmaisuja

kerka börti  ’talon taitse’ ja kerka börvyvti ’talon taitse’ tavataan molempia kerran yhte-

nä vaihtoehtona ensiksi mainitulle. Rakenne kerka dorti  ’talon vieritse’ esiintyy kerran.

Kaksi kertaa on ilmaus  kerka sajyn ’talon takana’ – siis olosijainen rakenne. Verbinä

molemmissa on munny ’mennä’. Periaatteessa tuokin tulkinta on mahdollinen, jos hah-

mon tulkitaan liikkuvan talon takana olevalla alueella. Animaatio kuitenkin yrittää ku-

vata pitempää siirtymää, jonka molemmissa päissä hahmo on talon takana olevan alueen

ulkopuolella. Tässä on voinut käydä ehkä niin, että informantti ei ole malttanut katsoa

koko animaatiota, vaan tehnyt ratkaisun hieman liian nopeasti. Yksi vastaus puuttuu.

Verbeinä käytettiin siis seuraavia: munny ’mennä’, kotörtny  ’juosta’ ja pröjditny ’men-

nä, kulkea, ohittaa’. Tässä tapauksessa odotuksenmukainen vastaus olisi prolatiivinen

väylänilmaus, lähinnä transitiivinen postpositiorakenne, harvemmin prosekutiivinen.
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5.9 Kysymys numero 9 

Kuva 14. Kysymykseen 9 liittyvä kuva.

Kysymykseen liittyvässä animaatiossa kaksi autoa kulkee toinen toisen perässä,  eikä

niiden välinen etäisyys muutu. Vastauksissa oli kaksi peruslinjaa: Joko todetaan inessii-

vimuotoja käyttäen, että toinen menee voʒ́3yn ’edellä’ (8 kpl) ja toinen böryn ’perässä’

(4 kpl). Tällöin esiintyy sekä postpositio- että adverbirakenteita. Kerran tavataan myös

postpositiorakenteita, joissa on näiden suffiksoidut (yks. 3. pers.) muodot voʒ́3as ’edellä’

ja toinen böras ’perässä’. Nämä ilmaisevat definiittisyyttä. böras -muodon vaihtoehtona

tarjotaan  egressiivistä  suffiksoitua  muotoa  börśańys ’perästä’.  Toisenlainen  tapa  on

käyttää sanaa börśa ’perästä’. Niitä on 5 kpl ja kerran suffiksoitu (yks. 3. pers.) muoto

börśays ’perästä’.  Nämä  kaikki  ovat  postpositiorakenteita.  Käytettyjä  verbejä  ovat

munny ’mennä’ ja  vötćyny  ’ajaa takaa’ sekä  vötödny ’saada kiinni’.  Verbi  vötćyny

’ajaa takaa, juosta perässä’ liittyy sanaan börśa ’perästä’. Verbillä vötödny ’saada kiin-

ni’ on suora objekti.  Tässä kysymyksessä haettiin ilmaisuja peräkkäin kulkemiselle.
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5.10 Kysymys numero 10 

Kuva 15. Kysymykseen 10 liittyvä kuva.

Kysymykseen liittyvässä animaatiossa kaksi hahmoa kulkee peräkkäin ja niiden välinen

etäisyys pysyy samana kuten edellisessäkin kysymyksessä. Tässä on samantapainen ase-

telma kuin edellisessä, sillä eronahan on elollisuus–elottomuus -vastakohtaisuus. Ani-

maatio on  siinä määrin yksinkertaistettu, että hahmot vai liikkuvat, mutta niiden jalat

eivät liiku, kuten oikeasti olisi tilanne. Tämä voi antaa aiheen tulkita liike jonkinlaisena

raahautumisena. Nyt erilaisia esiintymiä on seuraavasti: inessiivi böryn ’perässä’ 1 kpl,

inessiivi böras ’perässä (+ ys. 3. pers. suff.)’, elatiivi böryś  ’perästä’ 1 kpl, börśa ’peräs-

tä’ 5 kpl, suffiksoitua (yks. 3. pers.) börśays ’perästä’ 3 kpl ja egressiivinen suffiksoitua

(yks. 3. pers.)  börśańys ’perästä’ 1 kpl. Ilman postpositiorakennetta käytetään verbejä

vötödny ’saada kiinni’ ja suödny ’ajaa takaa, yrittää saavuttaa’.  Postpositiorakenteiden

kanssa esiintyy seuraavia verbejä munny ’mennä’, vötćyny  ’ajaa takaa’, kotörtny ’juos-

ta’ ja  voślavny ’astella’. Lisäksi yhdessä vastauksessa käytetään verbiä  kyśśyny ’raa-

hautua’ ja siihen liittyen nominaalimuotoa voślavtög ’astelematta’. Tämä johtunee alus-

sa mainitusta animaation alkeellisuudesta. Tässäkin kysymyksessä haettiin ilmaisuja pe-

räkkäin kulkemiselle.
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5.11 Kysymys numero 11 

Kuva 16. Kysymykseen 11 liittyvä kuva.

Kysymyksen liittyvässä kuvassa on puurivi ja onkija joen toisella puolella. Katselija tai

tarkkailija on joen eri puolella. Tällä kysymyksellä selvitettiin, miten sanotaan, että joku

tai jokin on joen toisella puolella. Seuraavat ilmaisut ovat mahdollisia (aivan kaikki ei-

vät kuvaa joen takana olevaa sijaintia): 

• ju mödlapölyn  ’joen toisella puolella’ 

• ju mödar beregyn  ’joen toisella rannalla’ 

• ju sajyn  ’joen takana’ 

• ju sajyn pujas bokyn  ’joen takana puiden sivulla’

• ju sajynöś  ’joen takana (+ predikatiivinen monikon pääte -öś  inessiivillissä

postpositiossa)

• möd bereg vylyn  ’toisella rannalla’ 

• ju mödaras ju pölönys  ’joen toisella puolella jokea myöten’ (yks. 3. pers. suffik-

si -ys)
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• ju mödaras / mödlapölas katydlańys  ’joen toisella puolella / toisella puolella

yläjuoksun suuntaan’

• ju mödaras  ’joen toisella puolella’

• ju mödlapölas  ’joen toisella puolella’

• mödlapölyn, ju pölön  ’toisella puolella, jokea myöten’ 

• mödar bereg pölön  ’toista rantaa pitkin’ 

• ju doryn, möd bereg vylyn  ’joen luona, toisella rannalla’

• mödar beregas pujas doryn ’toisella rannalla puiden luona’

• mödlapölyn  ’toisella puolella’ (adverbikäyttö)

Nämä olivat mukana, mutta niistä ei käy ilmi, kummalla puolella jokea muuttuja on.

• ju bokyn  ’joen sivussa’ 

• july paralleľno  ’joen kanssa saman suuntaaisesti’

• pujas bokyn, veśkyd vylyn  ’puiden vieressä, oikealla’

• pujasśań veśkydvyvlań  ’puista (egressiivi) oikeallepäin’

• pujasśań neylyn ’puista (egr.) lähellä → lähellä puita’

Ainoa  takana-merkityksinen  postpositio  näissä  on  sajyn. Useammin  rakentuvat

jollakinlailla  möd -sanan ’toinen’ tai sen johdosten varaan. Edellisissä seuraavat ovat

suffiksoimattomia  inessiivejä:  mödlapölyn,  beregyn ’rannalla’,  sajyn, bokyn, vylyn,

doryn  ja mödlapölyn. Seuraavat ovat suffiksoituja inesessiivi-illatiivija (yks. 3. pers.):
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mödaras, mödlapölas  ja beregas  ’rannalla, -lle’ (homonymia). Muoto pölön  on instru-

mentaali. Lauseissa esiintyviä verbejä ovat: sulavny ’seisoa; sijaita’, bydmyny ’kasvaa’

sekä  harvemmin  pukavny ’istua;  sijaita’,  kyjny ’pyydystää,  metsästää,  kalastaa’ ja

kyjśyny ’pyydystää,  kalastaa’, tai verbiä ei ole (olla-verbi nollamerkitty). Kaiken kaik-

kiaan kuitenkin staattisia verbejä, jotka kuvaavat jossain paikassa olemista ja toimimis-

ta, johon ei liity erityistä liikettä.

5.12 Kysymys numero 12 

Kuva 17. Kysymykseen 12 liittyvä kuva.

Kysymyksen liittyvässä kuvassa on puurivi ja onkija samalla puolella jokea kuin tark-

kailija. Tällä kysymyksellä selvitettiin, miten sanotaan, että joku tai jokin on joen sa-

malla puolella. Seuraavat ilmaisut ovat mahdollisia: 

• talandor beregyn  ’tämänpuolen rannalla’ (suffiksoimaton)

• talandor beregas  ’tämänpuolen rannalla’ (suffiksoitu, yks. 3. pers.)

• ju talandoryn  ’joen tällä puolella’

• ju  talandorynöś  ’joen  tämänpuoleisia’ (+  predikatiivinen  monikon  pääte  -öś
inessiivillissä sanassa)

• ju talabokyn  ’joen tällä puolella’
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• ju pölönys talandoras  ’jokea pitkin tällä puolella’

• talandor ju pölön  ’tämänpuoleinen jokea pitkin’

• ju voʒ́3yn / doryn  ’joen edessä / luona, vieressä’

Nämä olivat mukana, mutta niistä ei käy ilmi, kummalla puolella jokea muuttuja on.

• ju doryn  ’joen vierellä / luona’

• pujas sajyn ju doryn  ’puiden takana joen luona’ (sanottu onkijasta)

• pujas sajas ju doras  ’puiden takana joen luona’ (sanottu onkijasta)

• ju bokyn pujas sajyn  ’joen vieressä puiden takana’ (sanottu onkijasta)

• pujas sajyn  ’puiden takana’ (sanottu onkijasta)

• najö sajyn ’niiden takana’ (sanottu onkijasta)

• bereg pölön  ’rantaa pitkin’

• me voʒ́3yn  ’minun edessäni’

Ainoa ’edessä’ -merkityksinen postpositio näissä on voʒ́3yn ja vain kerran jokeen liitty-

neenä. Toisaalta ei myös suomeksi ’joen edessä’ kuulosta kovin luontevalta. Useam-

min rakentuvat jollakinlailla  tal -alkuisten sanojen, joilla ilmaistaan tällä puolella ole-

mista, tai vieressä tai luona olemista merkitsevien pohjalta. Edellisissä seuraavat ovat

suffiksoimattomia  inessiivejä:  beregyn ’rannalla’,  talandoryn(öś), talabokyn,  doryn,

voʒ́3yn   ja  sajyn.  Seuraavat  ovat  suffiksoituja  inesessiivi-illatiivija  (yks.  3.  pers.):

beregas  ’rannalla, -lle’ (homonymia),  talandoras,  sajas ja  doras. Verbeinä esiintyy sa-

moja verbejä kuin edellisessä kappaleessa paitsi kyjny ’pyydystää, metsästää, kalastaa’.
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Uusina verbeinä vugraśny  ’onkia’ ja tydavny ’näkyä, olla näkyvissä’, tai verbiä ei ole

(olla-verbi nollamerkitty).

5.13 Kysymys numero 13 

Kuva 18. Kysymykseen 13 liittyvä kuva.

Kysymyksen liittyvässä kuvassa on puurivi aidan takana. Tällä kysymyksellä selvitet-

tiin, miten sanotaan, että jokin on esteen toisella puolella. Seuraavat ilmaisut ovat mah-

dollisia: 

• zabor / zavor sajyn  ’aidan takana’

• zabor mödaryn  ’aidan toisella puolella’

• zavor sajas zavor pölönys  ’ aidan takana aitaa pitkin’

• počös sajynöś ’aidan  takaisia’  (+  predikatiivinen  monikon  pääte  -öś
inessiivillissä sanassa)

Tässä on yksinomaan saj -vartaloisia, paitsi että yhdessä on täydennetty ilmausta toisella

postpositiorakenteella.  Tämä eroaa jokitapauksesta siten,  että aita on näköeste,  mutta

joki ei ole. Lauseissa esiintyviä verbejä ovat: sulavny ’seisoa; sijaita’ ja bydmyny ’kas-

vaa’, tai verbiä ei ole (olla-verbi nollamerkitty).
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5.14 Kysymys numero 14 

Kuva 19. Kysymykseen 14 liittyvä kuva.

Kysymyksen liittyvässä kuvassa on puu rivi aidan etupuolella. Tällä kysymyksellä sel-

vitettiin, miten sanotaan, että jokin on esteen samalla puolella. Seuraavat ilmaisut ovat

mahdollisia: 

• zabor voʒ́3yn  ’aidan edessä’

• počös voʒ́3yn  ’aidan edessä’

• zabor taladoryn  ’aidan tällä puolella’

• zabor taladoras  ’aidan tällä puolella’ 

• počös taladoryn  ’aidan tällä puolella’

• počös taladorynöś  ’aidan tämänpuoleisia’ (+ predikatiivinen monikon pääte -öś
inessiivillissä sanassa)

• zabor doryn  ’aidan luona / vieressä’ 

• taladoras  ’tällä puolella’ (adverbina)
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Tässä  vastausvaihtoehdoissa  esiintyy  enemmän postpositiota  voʒ́3yn  (7  kpl).  Niiden

vaihtoehtona on kysymyksen 12 tapaan tal -alkuisia sanoja. Nyt kuitenkin voʒ́3yn -post-

position osuus on suurempi. Tässä voi olla kyse siitä, että aita näköesteenä suosii saj -

vartaloisia, joille taas merkityksellisenä vastakohtana on juuri  voʒ́3 -alkuiset. Lauseissa

esiintyviä verbejä ovat:  sulavny ’seisoa; sijaita’ ja  bydmyny ’kasvaa’, tai verbiä ei ole

(olla-verbi nollamerkitty).

5.15 Kysymys numero 15 

Kysymyksen liittyvässä kuvassa on auton ympärillä hahmoja ja tarkkailija jonkin mat-

kan päässä. Kuvan hahmoista punainen on auton etuvalojen luona, sininen hahmo auton

perän luona, vihreä tarkkailijan kannalta auton takana (suhteellinen viitekehys), auton

kannalta sen oikealla sivulla (luontainen viitekehys) ja musta hahmo tarkkailijan ja au-

ton välissä. Liitän kuvan myös tähän, sillä pelkkä sanallinen selitys voi jäädä vaillinai-

seksi. Jaottelen vastauksia eriväristen hahmojen mukaan. Jos vastauksessa ei ole eroteltu

yksittäisiä hahmoja, on todettu kootusti, että nämä ovat mašina gögör  ’auton ympärillä’

tai mašina doryn  ’auton luona / vieressä’. Tässä kysymyksessä haettiin ilmaisuja suh-

teellisessa viitekehyksessä ja seuraavassa kysymyksessä 16 luontaisessa, mutta asiaa ei

ilmaistu selkokielisesti, vaan tarkkailijan olemassaololla tai puutteella yritettiin ohjailla

vastaajien ajatusta oikeaan suuntaan. Vastauksista päätellen kysymyspari ei ole täysin

onnistunut.

Kuva 20. Kysymykseen 15 liittyvä kuva.
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Taulukossa 35 esitetään  saadut  tulokset.  Ensimmäisessä  sarakkeessa numeron alla  S

merkitsee suhteellista viitekehystä, L luontaista ja SL jonkinlaista niiden yhdistelmää.

Näin tahdotaan näyttää, minkä viitekehyksen mukaisilta vastaukset vaikuttavat. Punai-

sella värillä kyselyn informanttien vastauksissa on osoitettu kohtia, joissa on jotain ou-

toa. Niissä on voinut kyseisillä vastaajilla mennä kaksi vastausta ristiin, koska punainen

hahmo on auton keulan edessä ja sininen peräpuolella, mutta hän on vastannut juuri

päinvastoin. Tästä taulukosta käy ilmi jotain bör ja saj -sanojen eroista.

punainen hahmo

vasemmalla puolella 

(suhteellinen viiteke-

hys) /

auton keulan edessä 

(luontainen viitekehys)

sininen hahmo

oikealla puolella (suh-

teellinen viitekehys) /

auton perän luona 

(luontainen viitekehys)

vihreä hahmo

auton takana (suhteelli-

nen viitekehys) /

auton oikealla puolella 

(luontainen viitekehys)

musta hahmo

auton edessä (tarkkaili-

jan ja auton välissä)

(suhteellinen viiteke-

hys) / auton vasemmalla

puolella  (luontainen 

viitekehys)

1 mašina gögör  ’auton ympärillä’

2

S

mašina šujgaladoryn  

’auton vasemmalla puo-

lella’

mašina veśkydladoryn  

’auton oikealla puolella’

mašina sajyn  ’auton ta-

kana’

mašina voʒ́3yn  ’auton 

edessä’

3 mašina doryn  ’auton luona / vieressä’

4

(L)

S

mašina voʒ́3ladoras / 

mašinaśańys 

šujgaladoras  ’auton etu-

puolella / autosta (egr.) 

vasemmalla puolella’

mašina börladoras / 

mašinaśańys 

veśkydladoras  ’auton 

peräpuolella / autosta 

(egr.) oikealla puolella’

mašina sajas  ’auton taka-

na’ (suffiksoitu, yks. 3. 

pers.)

HUOM: punaiseen ja si-

niseen hahmoon liittyvis-

sä myös suffiksoituna.

mašina voʒ́3as  ’auton 

edessä’ (suffiksoitu, yks. 

3. pers.)

5 mašina voʒ́3yn  ’auton 

edessä’

mašina böryn  ’auton ta-

kana / perässä / peräpuo-

lella’

mašina sajyn  ’auton ta-

kana’

mašina bokyn  ’auton 

vieressä / sivulla’

6

S

šujgavylyn  ’vasemmalla

puolella’ (adverbina)

veśkydvylyn ’oikealla 

puolella’ (adverbina)

mašina sajyn  ’auton ta-

kana’

mašina voʒ́3yn  ’auton 

edessä’

7 mašina voʒ́3yn  ’auton mašina böryn  ’auton ta- mašina sajyn  ’auton ta- mašinaśań meladoryn  
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punainen hahmo

vasemmalla puolella 

(suhteellinen viiteke-

hys) /

auton keulan edessä 

(luontainen viitekehys)

sininen hahmo

oikealla puolella (suh-

teellinen viitekehys) /

auton perän luona 

(luontainen viitekehys)

vihreä hahmo

auton takana (suhteelli-

nen viitekehys) /

auton oikealla puolella 

(luontainen viitekehys)

musta hahmo

auton edessä (tarkkaili-

jan ja auton välissä)

(suhteellinen viiteke-

hys) / auton vasemmalla

puolella  (luontainen 

viitekehys)

edessä’ kana / perässä / peräpuo-

lella’

kana’ ’autosta (egr.) minun 

puolellani’

8

L?

mašina voʒ́3yn  ’auton 

edessä’

mašina sajyn  ’auton ta-

kana’

šujgaladoras  ’vasemmal-

la puolella’ (adverbi)

veśkydladoras  ’oikealla 

puolella’ (adverbi)

9

S

šujgalań   

’vasemmallepäin’

veśkydvyvlań  ’oikealle 

puolelle päin’

sy sajyn  ’sen takana’ mašina voʒ́3yn   ’auton 

edessä’

10 mašina voʒ́3yn  ’auton 

edessä’

mašina myškyn  ’auton 

takana (kirj. selässä)’

mašina sajyn  ’auton ta-

kana’

mašina voʒ́3yn  ’auton 

edessä’

11

SL

mašina nyryn  ’auton ne-

nässä, nokassa, turvassa, 

kärjessä, keulassa’

mašina böžyn  ’auton 

hännässä, saparossa’

mašina sajyn  ’auton ta-

kana’

mašina voʒ́3yn  ’auton 

edessä’

12 mašina böryn  ’auton ta-

kana / perässä / peräpuo-

lella’

mašina voʒ́3yn  ’auton 

edessä’

mašina sajyn  ’auton ta-

kana’

mašina bokyn  ’auton 

vieressä / sivulla’

13 mašina voʒ́3yn  ’auton 

edessä’

mašina sajyn  ’auton ta-

kana’

mašina bokyn  ’auton sivulla’

Taulukko 35. Kysymykseen 15 saatuja vastauksia.

Seuraavia huomioita voidaan tehdä:

• jos vastaaja käyttää sekä bör -vartaloista ja saj -vartaloista, niin saj -vartaloinen

käyttäytyy suhteellisen viitekehyksen mukaisesti ja  bör -vartalo luontaisen mu-

kaisesti – eli muodostuu jonkinlainen sekatyyppi, sillä bör liittyy selvemmin au-
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ton luontaiseen peräosaan (olisiko sillä siten vielä substantiivinen merkitys vah-

vasti mukana?)

• puhdas suhteellinen tyyppi on alatyyppiä,  jossa tarkkailijan koordinaatisto on

peilattu kiintopisteeseen eli samanlainen kuin suomessa ja Euroopan kielissä 

• vastauksessa 6, jossa oikea ja vasen ovat mahdollisesti menneet ristiin, ei muuta 

edellistä havaintoa, koska 6 on luontaisen viitekehyksen tyyppinen, se on myös 

ainoa, jossa sajyn on luontaisen viitekehyksen mukaisessa käytössä

• voʒ́3yn  ’edessä’ voi esiintyä yhtä aikaa molempien viitekehysten tapaan (vastaus 

8, jonkinlainen sekatyyppi)

• bokyn ’vieressä, sivulla’ näyttää liittyvän vain kiintopisteen ja tarkkailijan välis-

sä olevaan paikkaan

• bör -vartaloisen lisäksi luontaisen peräosan kuvaamiseen voidaan käyttää myös 

seuraavien sanojen muotoja myš(k)  ’selkä’ ja böž  ’häntä, saparo’

• luontaisen etuosan kuvaamiseen voidaan sanan voʒ́3lador  ’etuosa’ muotojen li-

säksi käyttää sanan nyr ’nenä, nokka, turpa, kärki, keula’ muotoja.

5.16 Kysymys numero 16 

Kysymyksen liittyvässä kuvassa on auton ympärillä hahmoja, mutta tarkkailijahahmoa

ei ole. Tässä kysymyksessä haettiin vastauksia luontaisessa viitekehyksessä, mutta sitä

ei selväsanaisesti kerrottu, vaan toivottiin, että tarkkailijahahmon puute edelliseen kysy-

mykseen nähden toimisi  jonkinlaisena vinkkinä.  Nyt ’auton ympärillä’ -tapauksia on

enemmän, 7 kpl. Tosin kahdessa niistä annetaan myös yksilöidympiä vaihtoehtoja. Nyt

yleislinja on muuten melkein yksinomaan luontaisen viitekehyksen mukaista, kerran to-

sin suhteellisen viitekehyksen mukaista (vastaus 9). Kahdesti vastaajat eivät erotelleen

oikeaa ja vasenta puolta toisistaan, vaan käyttivät ilmaisua ’auton sivulla’ molemmista.
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Yhdessä vastauksessa vaikuttaisi  siltä,  että oikea ja vasen puoli  ovat menneet ristiin

(vastaus 8, jälkimmäinen vaihtoehto). Ohessa on myös kysymykseen liittyvä kuva.

Kuva 21. Kysymykseen 16 liittyvä kuva.

Auton nokan edessä olevaan paikkaan viitataan sanoilla  voʒ́3yn ’edessä’ ja,  voʒ́3ladoras
’etupuolella’. Auton perän luona olevaan paikkaan viitataan huomattavasti kirjavammin.

Tällöin käytetään sanoja börladoras ’peräpuolella’, böryn ’takana, perässä’, sajyn ’taka-

na’ ja  myškyn ’takana ”selässä”’. Yhdessä vastauksessa (8) on löydetty mielenkiintoi-

nen ratkaisu, sillä se rakentuu etu- ja takapuolella olon ilmaisussaan sanan  voʒ́3yn va-

raan, mutta tarkennus tehdään lisäsanoilla nyr ’nokka’ ja bož ’häntä’ avulla.

punainen hahmo

auton keulan edessä 

(luontainen viitekehys)

sininen hahmo

auton perän luona 

(luontainen viitekehys)

vihreä hahmo

auton oikealla puolella 

(luontainen viitekehys)

musta hahmo

auton vasemmalla puo-

lella  (luontainen viite-

kehys)

1 mašina gögör  ’auton ympärillä’

2 mašina gögör   ’auton ympärillä’

3 og i tod  ’enpä tiedä’

4

L

mašina voʒ́3ladoras  ’au-

ton etupuolella’

mašina börladoras  ’au-

ton peräpuolella’

mašinaśańys 

veśkydladoras   ’autosta 

(egr.) oikealla puolella’

mašinaśańys 

šujgaladoras  ’autosta 

(egr.) vasemmalla puolel-

la’

5 mašina gögör   ’auton ympärillä’
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punainen hahmo

auton keulan edessä 

(luontainen viitekehys)

sininen hahmo

auton perän luona 

(luontainen viitekehys)

vihreä hahmo

auton oikealla puolella 

(luontainen viitekehys)

musta hahmo

auton vasemmalla puo-

lella  (luontainen viite-

kehys)

L mašina voʒ́3yn  ’auton 

edessä’

mašina böryn  ’auton ta-

kana / perässä / peräpuo-

lella’

mašina bokyn  ’auton sivulla’

6 mašina gögör   ’auton ympärillä’

7

L

mašina nyr voʒ́3yn  ’auton

nokan edessä’

mašina bož voʒ́3yn  ’auton

hännän edessä’

mašinaśań veśkydvylyn   

’autosta (egr.) oikealla 

puolella’

mašinaśań šujgavylyn 

’autosta (egr.) vasemmal-

la puolella’

8

L?

mašina gögör   ’auton ympärillä’

mašina voʒ́3yn  ’auton 

edessä’

mašina sajyn  ’auton ta-

kana’

šujgaladoras  ’(egr.) va-

semmalla puolella’

veśkydvylyn  ’(egr.) oi-

kealla puolella’

9

S

šujgalań   ’vasemmalle 

puolelle päin’

veśkydvyvlań  ’oikealle 

puolelle päin’

sy sajyn  ’sen takana’ mašina voʒ́3yn   ’auton 

edessä’

10

L?

mašina voʒ́3yn  ’auton 

edessä’

mašina myškyn  ’auton 

takana ”selässä”’

mašina bokyn  ’auton sivulla’

11 vastaukset puuttuvat

12 mašina gögör   ’auton ympärillä’

13 mašina gögör   ’auton ympärillä’

Taulukko 36. Kysymykseen 16 saatuja vastauksia.
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5.17 Kysymys numero 17 

Kuva 22. Kysymykseen 17 liittyvä kuva.

Kysymyksen liittyvässä kuvassa auto ajaa joen toisella puolella. Joen virtaussuunta on

sama kuin auton ajosuunta. Joen molemmilla puolilla on onkijat.  Katselija seisoo eri

puolella jokea kuin auto.

• ju mödlapölöd  ’joen toista puolta pitkin’ 

• mödlapölöd  ’toista puolta pitkin’ 

• mödlapövti  ’toista puolta pitkin’ 

• mödlapövti ju (pölönys) kyvtćös  ’toista puolta pitkin jokea (pitkin) virtaussuun-

taan’ 

• ju sajti  ’joen taitse, joen takapuolitse’

• ju sajyn  ’joen takana (5 kpl)’

• ju sajyn … ju kyvtyd  ’joen takana … jokea myötävirtaan’

• ju mödar beregöd  ’joen toista rantaa pitkin’

• ju dorti  ’joen vieritse’
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• ju mödar beregöd  ’joen toista rantaa pitkin’ 

• ju pölön  ’jokea pitkin’

• bereg pölön  ’rantaa pitkin’

• ju bokťi  ’joen sivuitse’ (jostain syystä t  oli liudentuneena, oikeampi muoto olisi

ilman liudennusta: bokti )

Näissä esiintyi sekä prolatiivisia eli väylää kuvaavia että olosijaisia rakenteita. Tämä ku-

vannee sitä, hahmottivatko vastaajat tilanteen sellaiseksi, että liike kohdistuisi suureen

osaan kiintopistettä,  jolloin prolatiivinen rakenne tulee käyttöön, vai vain sellaiseksi,

että liikerata kiintopisteen kuvamassa on niin vähäinen, että olosijainen ilmaus on ollut

heistä parempi.

5.18 Kysymys numero 18 

Kuva 23. Kysymykseen 18 liittyvä kuva.

Kysymyksen liittyvässä kuvassa auto ajaa joen samalla puolella kuin katselijakin seisoo.

Joen virtaussuunta on sama kuin auton ajosuunta. Joen molemmilla puolilla on onkijat. 

• talador beregti  ’tämän puolen rantaa pitkin’
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• ju talador beregti  ’joen tällä puolella rantaa pitkin’

• ju talador beregöd  ’joen tällä puolella rantaa pitkin’

• ju dorti  ’joen vieritse’

• ju taladortiys kyvtćös  ’joen tätä puolta pitkin virtaussuuntaan’

• ju dorśań  ’joen vierestä (egr.)’

• talador beregas  ’tämän puolen rannalla’

• ju taladoryn … ju kyvtyd  ’joen tällä puolella … jokea  myötävirtaan’

• me voʒ́3yn  ’edessäni’

• bereg dorśań  ’rannan reunasta (egr.)’

• bereg pölön  ’rantaa pitkin’

• ju voʒ́3ťi  ’joen editse (jostain syystä t  oli liudentuneena, oikeampi muoto olisi il-

man liudennusta: voʒ́3ti )

• ju pölön  ’jokea pitkin’

Tähän kysymykseen vastauksissa enemmistönä  talador  -alkuisien varaan muodostetut

rakenteet. Ilmaisut voivat perustua joko joki-sanaan tai ranta-sanaan, mutta myös mo-

lemmat voivat esiintyä käytetyssä rakenteessa. voʒ́3 -vartaloisia on kaksi kappaletta.
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5.19 Kysymys numero 19 

Kuva 24. Kysymykseen 19 liittyvä kuva.

Kysymyksen liittyvässä kuvassa auto ajaa aidan takana vasemmalle katselijan näkökul-

masta. Aita eroaa joesta kiintopisteenä siten, että se estää mahdollisen suoran näkemi-

sen. Kuvan aita on korkea, ja oikeassa tilanteessa kuvan tarkkailija ei näkisi autoa eikä

sen kulkusuuntaa, mutta näin kuvalla esitettynä vastaajalla enemmän tietoa kuin oikeas-

sa todellisessa tilanteessa olisi.

• zabor sajöd  ’aidan taitse / takapuolitse’

• zabor sajti  ’aidan taitse / takapuolitse’

• počös sajti  ’aidan taitse / takapuolitse’

• zabor sajyn  ’aidan takana’ (4 kpl)

• počös sajyn  ’aidan takana’  (4 kpl)

• zavor sajtiys šujgalań  ’aidan taitse / takapuolitse vasenta kohden’

• zabor sajśań  ’aidan takaa (egr.)’

• počös sajśań  ’aidan takaa (egr.)’
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Jokainen vastaus käyttää jotain muotoa saj -vartalosta ’taka-’. Tämä liittyy mitä ilmei-

simmin siihen, että aita estää näkyvyyden muuttujaan. Periaatteessahan olisi voinut olla

myös vastauksia, joissa olisi muotoiltu rakenne ’toisella puolella’ tai ’toista puolta pit-

kin’ -ilmaisuja käyttäen, mutta nyt yhtään sellaista ei tarjota. Postpositioiden sijamuoto-

jen osalta esiintyy eniten inessiiviä, seuraavaksi prolatiivia ja kaksi egressiiviä. Inessii-

vin perusteena voidaan ajatella olevan, että auton nähdään pysyvän aidan takana oleval-

la alueella. Prolatiivin yhteydessä korostuu väylämäinen liike. Tosin kuva ei anna suoraa

näyttöä siitä, että auto olisi saapunut aiemmin aidan taakse ja lopulta jatkaisi matkaansa

aidan takaa toisesta päästä, mutta sellaisen ajatuksen saa hyvin helposti. Kuvaan olisi pi-

tänyt piirtää toinen pitempi nuoli osoittamaan auton laajempaa liikerataa, jos tämän puo-

len asiasta olisi halunnut korostuvan. Egressiivit ovat erikoiset tässä yhteydessä. Niissä

vastaaja lienee mieltänyt liikkeen alkavaksi jollakin lailla aitaan suhteutettuna. Kuvahan

ei siis selkeästi esitä auton koko liikerataa, vaan jättää asian tulkitsemisen vastaajalle.

Verbeinä esiintyy  munny  ’mennä’ ja  vörźyny ’liikua’ tai  vörźödćyny  ’liikua’. Niistä

ensimmäistä ei ole käytetty egressiivin kanssa. Osassa olosijaisia ei ole verbiä, eli ne

voisi  katsoa suomen näkökulmasta sellaisiksi,  että niissä ei  ole eksistentiaalista olla-

verbiä.

5.20 Kysymys numero 20 

Kysymyksen liittyvässä kuvassa auto ajaa aidan edessä tai tällä puolella vasemmalle

katselijan näkökulmasta. 

Kuva 25. Kysymykseen 20 liittyvä kuva.



126

• zabor taladorti  ’aidan tätä puolta pitkin’

• zabor taladoryn  ’aidan tällä puolella’

• zabor voʒ́3ti   ’aidan editse / etupuolitse’

• zabor dorti   ’aidan vieritse’

• počös dorťi   ’aidan vieritse’ (jostain syystä t  oli liudentuneena, oikeampi muoto

olisi ilman liudennusta: dorti )

• počös bokti   ’aidan sivuitse’

• zavor pölönys / dortiys šujgalań   ’aitaa pitkin / aidan vieritse vasenta kohden’

• zabor dorśań  ’aidan vierestä (egr.)’

• počös voʒ́3śań  ’aidan edestä (egr.)’

• zabor voʒ́3yn  ’aidan edessä’ (2 kpl)

• počös voʒ́3yn  ’aidan edessä’ (3 kpl)

Nyt  voʒ́3-  vartaloisia ’edessä’ tai ’editse’ on 7 kpl ja kahdesti  talador -vartaloisia ’tällä

puolella, tätä puolta pitkin’. dor-vartaloisia on neljä ja kerran bok-vartaloinen. Verbiva-

likoima on sama kuin edellisessä kysymyksessä. Edelliseen verrattuna nyt  inessiivin ja

prolatiivin  esiintymämäärät  ovat  yhtä  suuret.  Vastauksissa  esiintyy  kaksi  kertaa

egressiiviä. Niissä vastaaja lienee mieltänyt liikkeen alkavaksi jollakin lailla aitaan suh-

teutettuna. Kuvahan ei selkeästi esitä auton koko liikerataa, vaan jättää asian tulkitsemi-

sen vastaajalle.
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5.21 Kysymys numero 21 

Kuva 26. Kysymykseen 21 liittyvä kuva.

Kysymyksen liittyvässä kuvassa on kaksi hahmoa aidan eri puolilla. Aita on sen verran

matala, että sen yli näkee. Tehtävässä toinen hahmo sanoo jotakin, ja toinen kuulee sen.

Vastaajan sijainniksi osoitetaan kuulijan paikka. Tässä haetaan ensisijaisesti, mitä muo-

toa saj- ’taka-’ postpositiosta tai muusta mahdollisesta rakenteesta yleisimmin käytettäi-

siin. Sama vastaaja on voinut antaa useampia vaihtoehtoja.

Nämä kuvaavat puhujan sijaintia, joka on aidan takana kuuntelijaan tai vastaajaan näh-

den:

• počös sajśań  ’aidan takaa (egr.)’ (6 kpl)

• zabor sajśań  ’aidan takaa (egr.)’ (4 kpl)

• počös sajyn  ’aidan takana’ (3 kpl)

• zabor sajyn  ’aidan takana’ (1 kpl)

Nämä kuvaavat kuuntelijaa ja samalla vastaajan sijaintia (esiintyvät kerran kukin):

• počös taladoras  ’aidan tällä puolella’

• počös voʒ́3yn  ’aidan edessä’
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• počös sajyn  ’aidan takana’ (ilmeisesti vastaaja on ajatellut, että kuulija olisi pu-

hujaan nähden aidan takana)

Nämä kuvaavat puhujien tai aidan sijaintia muilla tavoilla (esiintyvät kerran kukin):

• počös doryn  ’aidan vieressä’

• kyvzyśjas šöryn  ’kuuntelijoiden keskellä’

• viśtalyśa-kyvzyśa mort kostyn  ’kertovan-kuuntelen ihmisen välissä’

• kyk mort kostyn  ’kahden ihmisen välissä’

• śornityśjas kostyn  ’keskutelijoiden välissä’

• jöz kostyn  ’ihmisten välissä’

• počös ötar-mödaracöś  ’aidan ”toinen-toisen puoleiset”’ (ehkä paremmin ’aidan

molemminpuoleiset’)

Egressiiviä  esiintyy  10  kpl  ja  inessiiviä  9  kpl.  Lauseissa  esiintyviä  verbejä  ovat:

śornitny ’keskustella’,  kyvny  ’kuulla’,  kyvzyny ’kuunnella, totella’,  viśtaśny ’kertoa’,

viśtavny ’kertoa, julistaa’, gorzyny  ’huutaa’ ja staattista tilannetta kuvaamassa sulavny
’seisoa’ ja eksistentiaalirakenne, jossa ei ole olla-verbiä.

5.22 Kysymys numero 22 
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Kuva 27. Kysymykseen 22 liittyvä kuva.

Kysymyksen liittyvässä kuvassa on hahmo ja puu aidan eri puolilla. Aita on sen verran

matala, että sen yli näkee ja hahmo näkee puun. Tässä haetaan ensisijaisesti, mitä muo-

toa saj- ’taka-’ postpositiosta tai muusta mahdollisesta rakenteesta yleisimmin käytettäi-

siin. 

• počös sajyś  ’aidan takaa’ elat. (4 kpl)

• počös sajśań  ’aidan takaa (alkaen)’ egr. (2 kpl)

• zabor sajyś  ’aidan takaa’ elat. (1 kpl)

• zabor sajśań  ’aidan takaa (alkaen)’ egr. (2 kpl)

• počös sajyn  ’aidan takana’ iness. (2 kpl)

• zabor sajyn  ’aidan takana’ iness. (2 kpl)

• počös taladorśańys  ’aidan tältä puolelta (alkaen)’ egr. + poss. suff. yks. 3. pers.

Kerran todetaan aidan olevan ihmisen ja puun välissä, postpositio-osuus siis mort da pu

kostyn.  Verbeinä esiintyy  jo  tehtävän kuvassa  mainitut  adʒ́3yny ’nähdä’ ja  viʒ́3ödlyny

’katsoa’ sekä bydmyny ’kasvaa’ ja tydavny ’näkyä, olla näkyvissä’. Kerran on nominaa-

lilause eli ilman verbiä, mutta suomessa olisi silloin olla-verbi kopulana. Kahdesti on

verbi  sulavny ’seisoa’.  Kaksi  vastausta  puuttuu  ja  osassa  yksittäisiä  vastauksia  on

useampi vaihtoehto, enimmillään kolme. Postposition muotoina esiintyy elatiivi 5 ker-

taa, egressiivi myös 5 kertaa ja inessiivi 4 kertaa. Jakautuma näiden kesken on varsin ta-

sainen.
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5.23 Kysymys numero 23 

Kuva 28. Kysymykseen 23 liittyvä kuva

Kysymyksen liittyvässä kuvassa on yksi hahmo aidan yhdellä puolella ja kolme hahmoa

eri etäisyyksillä sen toisella puolella. Aita on sen verran matala, että sen yli näkee. Tässä

haetaan toisaalta kuten edellä, mitä muotoa saj- ’taka-’ postpositiosta yleisimmin käytet-

täisiin, mutta enemmän sitä, kuvattaisiinko kolmen hahmon sijaintia erilailla, sillä nii-

den sijainti aitaan nähden on erilainen. Tätä jälkimmäistä asiaa kysytään suoraan. Jos

alla olevissa esimerkeissä ei ole eroteltu erivärisiä hahmoja, niin sanottu pätee näihin

kaikkiin.

• počös sajyś  ’aidan takaa’ elat. (2 kpl)

• počös sajyn  ’aidan takana’ iness. (2 kpl)

◦ medśa matyn  ’lähimpänä’ (punaisen hahmon seisomisesta) (1 kpl)

◦ medśa ylyn  ’kauimpana  (vihreän hahmon seisomisesta) (1 kpl)

◦ najö kostyn šöras  ’heidän välissään keskellä’ (sinisen hahmon seisomisesta)

(1 kpl)

• počös sajas /   ’aidan takana’ iness. + poss. suff. yks. 3. pers. (1 kpl) (punaisesta

hahmosta)
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• počös mödaras  ʒ́3ik berdas  ’aidan  toisella puolella aivan sen vieressä’ iness. +

poss. suff. yks. 3. pers. (punaisesta hahmosta) (1 kpl) 

• počös mödaras ylynǯyk  ’aidan toisella puolella kauempana’ iness. + poss. suff.

yks. 3. pers. (sinisestä hahmosta) (1 kpl) 

• počös mödaras medśa  ylyn  ’aidan  toisella puolella kauimpana’ iness. + poss.

suff. yks. 3. pers. (vihreästä hahmosta) (1 kpl) 

• počös sajynöś  ’aidan takana (olevia)’ iness. + mon. pääte (2 kpl)

• zabor sajyn  ’aidan takana’ iness.

◦ zabor berdas  ’aidan vieressä’ iness.  poss. suff. yks. 3. pers. (punaisesta hah-

mosta) (1 kpl)

◦ zaborśań neylyn  ’aidan lähellä’ egr. + adverbi (sinisestä hahmosta) (1 kpl)

◦ zaborśań medylyn  ’aidasta kauimpana’ egr. + adverbi (vihreästä hahmosta)

(1 kpl)

5.24 Kysymys numero 24 

Kuva 29. Kysymykseen 24 liittyvä kuva
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Kysymyksen liittyvässä kuvassa kaikki hahmot ovat aidan samalla puolella, mutta kol-

me muuta hahmoa on eri etäisyyksillä aidasta ja katselija kauimmaisena. Aita on sen

verran matala, että sen yli näkee, mutta sillä ei ole tässä tehtävässä käytännön merkitys-

tä. Tässä haetaan toisaalta kuten edellä, mitä muotoa valitusta postpositiosta yleisimmin

käytettäisiin,  mutta  enemmän kuitenkin  sitä,  kuvattaisiinko kolmen hahmon sijaintia

erilailla, sillä niiden sijainti aitaan nähden on erilainen. Tätä jälkimmäistä asiaa kysy-

tään suoraan. Jos alla olevissa esimerkeissä ei ole eroteltu erivärisiä hahmoja, niin sa-

nottu pätee näihin kaikkiin kolmeen.

• počös voʒ́3yś  ’aidan edestä’ elat. (1 kpl)

• počös doryś  ’aidan luota’ elat. (1 kpl)

• počös voʒ́3yn  ’aidan edessä’ iness. (2 kpl)

◦ počös berdyn  ’aidan vieressä’ iness. (punaisesta hahmosta) (1 kpl)

◦ me doryn  ’minun vieressäni’ iness. (sinisestä hahmosta) (1 kpl) 

◦ (ei mainintaa vihreästä hahmosta)

• zabor voʒ́3yn  ’aidan edessä’ iness. (2 kpl)

• zabor voʒ́3yn  ’aidan edessä’ iness. (punaisesta ja sinisestä hahmosta yhteisesti)

(1 kpl)

• zabor doryn  ’aidan vieressä’ iness. (vihreästä hahmosta) (1 kpl)

• zabor taladoryn  ’aidan tällä puolella’ iness. (2 kpl)

• počös taladorynöś  ’aidan tällä puolella (olevia)’  iness. + mon. pääte (1 kpl)

• (ʒ́3ik) počös berdas  ’(aivan) aidan vieressä’ iness. + poss. suff. yks. 3. pers. (pu-

naisesta hahmosta) (1 kpl) 
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• počöslańasǯyk  ’enemmän aidan lähellä’ lähikohtasijainen inessiivi + poss. suff.

yks. 3. pers. + komparatiivin pääte (sinisestä hahmosta) (1 kpl)

• me da počös kostyn šöras kymyn  ’minun ja aidan välissä noin keskellä’ (vih-

reästä hahmosta) (1 kpl)

• zaborlańyn  ’aidan lähellä’  lähikohtasijainen inessiivi (1 kpl)

◦ zabor berdyn  ’aidan vieressä’ (punaisesta hahmosta) (1 kpl) 

◦ zabor bokyn  ’aidan sivulla’ (sinisestä hahmosta) (1 kpl)

◦ zaborlańyn  ’aidan lähellä’  lähikohtasijainen inessiivi (vihreästä hahmosta)

(1 kpl)

• počös doryn  ’aidan vieressä’ iness. (punaisesta hahmosta) (1 kpl) 

• počös voʒ́3yn  ’aidan edessä’ iness. (sinisestä ja vihreästä hahmosta yhteisesti) (1

kpl)

• me voʒ́3yn, öta-möd börśa  ’edessäni, toinen toisensa jälkeen’ iness. (1 kpl)

5.25 Kysymys numero 25 

Kysymyksen liittyvässä kuvassa on sali, jossa on kuusi penkkiriviä. Istujat ovat ensim-

mäisessä ja viimeisessä rivissä. Edessä on puhuja, joka osoittaa salin etuosan. Tässä ha-

lutaan saada selville, millaisia rakenteita käytetään kuvaamaan kahden penkillä istujan

sijaintia salissa. Tätä samaa ja toista tämäntapaista tilannetta mutta kuitenkin erilaista on

tutkittu tarkemmin myös haastattelututkimuksessa, jonka tulokset esitetään seuraavassa

kappaleessa 6.
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Kuva 30. Kysymykseen 25 liittyvä kuva

ilmauksen tyyppi ruskea istuja (eturivissä) sininen istuja (takarivissä)

adverbi, inessiivi voʒ́3yn  ’edessä’ böryn  ’takana, perässä, peräl-

lä’ 

adverbi, inessiivi + poss.

suff. yks. 3. pers.

voʒ́3as  ’edessä’ böras  ’takana, perässä, peräl-

lä’ 

adverbi, inessiivi voʒ́3vylyn  ’edessä’ börvylyn  ’takana, perässä, 

perällä’ 

nominilauseke, inessiivi voʒ́3 radyn  ’eturivissä börja radyn  ’takarivissä’

nominilauseke, inessiivi medvodʒ́3a radyn  ’ensim-

mäisellä rivillä’

börja radyn  ’takarivissä’

nominilauseke, inessiivi medvodʒ́3a radyn  ’ensim-

mäisellä rivillä’

medbörja radyn  ’viimeisellä 

rivillä’

nominilauseke, inessiivi 

+ poss. suff. yks. 3. pers.

medbörja radas  ’viimeisellä 

rivillä’

nominilauseke, inessiivi 

+ poss. suff. yks. 3. pers.

+ partis. egr. + adv. 

vodʒ́3a ulösas viśtaśyśśań 

matyn(ǯyk)  ’etumaisella 

tuolilla kertojasta lähellä 

börja ulösas viśtaśyśśań 

ylyn(ǯyk)   ’takimmaisella 

tuolilla kertojasta kaukana 
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ilmauksen tyyppi ruskea istuja (eturivissä) sininen istuja (takarivissä)

iness. (kompar.) (lähempänä)’ (kauempana)’

substantiivi, inessiivi + 

poss. suff. yks. 3. pers.

voʒ́3as   ’etuosassa?’ boras; pomas; myškas  ’taka-

na, perässä, perällä; lopussa; 

takana (’selässä’)’

nominilauseke, inessiivi medśa matyn  ’lähimpänä’ medśa ylyn  ’kauimpana’

adverbi medvoʒ́3yn  ’etumaisena’ medböryn  ’takimmaisena’

lause löz mort mugöm börin, sajyn  ’sininen ihminen on ruskean 

takana’

Taulukko 37. Kysymykseen 25 annettuja vastauksia

Tuloksissa esiintyy vaihtelevasti  suffiksoituja  ja  suffiksoimattomia muotoja.  Näin on

sekä adjektiivin ja substantiivin muodostamissa nominilausekkeissa että myös adverbei-

na esiintyvissä postpositiovartaloissa. Yksi piirre kuitenkin on vallitsevana: kaikki ovat

inessiivimuotoja. Tämä on kuitenkin täysin odotuksenmukaista, sillä onhan kyse olosi-

jaista muotoa edellyttävistä tilanteista.

5.26 Kyselytutkimuksesta havaintoja

Kyselytutkimukseni  tekninen toteutus  yliopiston e-lomakkeella  oli  teknisesti  hyvä ja

hieno. Tulosten automaattinen keräilyominaisuus helpotti työtäni paljon. Kysymyksiin

sai liitetyksi kuvia, mikä mahdollisti tämäntyyppisen tutkimuksen.

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun tein tämäntyyppisen tutkimuksen. Kysymysten määrä

kasvoi kovin suureksi, mikä on voinut jonkin verran rajoittaa vastaajien määrää. Tutki-

muksessa paljastui, että vastaajilla oli osasta kuvia toisenlainen tulkinta, kuin itse hain.

Osa näistä tulkinnoista ei ollut haitallisia kuten se, että tulkitsivat talon edessä olon talon

vieressä tai luona olemiseksi. Vastaavasti kävi myös suuntasijaisissa tapauksissa. Har-

millista oli havaita, että talon takana olo näyttikin talon katolla ololta. Siinä kysymyk-
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sessä olisi pitänyt luopua kolmiulotteisesta kuvasta ja tyytyä kaksiulotteiseen, joka olisi

ollut tässä suhteessa selkeämpi.

Myös kuvat, joissa joku katselee tai kuuntelee esteen takaa, saattoivat olla jonkin verran

vaikeita. Enemmän kuitenkin kävi näin kahden auton kuvien kanssa, joilla yritin saada

selville, miten luontainen ja suhteellinen viitekehys hahmottuvat. 

Yleisesti olisi ollut viisasta tehdä aluksi kokeilututkimus ihan vain harjoituksen vuoksi.

Silloin olisi ollut mahdollista säätää varsinaista tutkimusta paremmaksi. Toisaalta osa ta-

pauksista voi olla kaikesta huolimatta sellaisia, että ne sopisivat paremmin osaksi haas-

tattelututkimusta.

6 Haastattelututkimus

Haastattelututkimuksessa  selvitin  muutamista  tapauksista  tarkempia  yksityiskohtia.

Oheisen tyyppisen kuvan avulla kyselin, mitä vaihtoehtoja on ilmaista salin etu- ja taka-

rivillä istumista. Kyselytutkimuksessa oli samanlainen kuva, ja haastattelussa kävin läpi

erilaisia vaihtoehtoja, joiden sopivuutta tiedustelin informanteilta.

Kuva 31. Haastattelututkimuksessa käytettiin tämäntyylistä kuvaa
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Eturiville sijoittumisesta voi käyttää seuraavia ilmauksia: 

• voʒ́3yn  ’edessä’ ja vastaavaa suffiksoitua muotoa voʒ́3as 

• voʒ́3vylyn  ’edessä, etupuolella’ ja vastaavaa suffiksoitua muotoa voʒ́3vylas 

• voʒ́3ladoryn  ’edessä, etupuolella’ ja vastaavaa suffiksoitua muotoa voʒ́3ladoras 

• voʒ́3 radyn  ’eturivissä’ ja vastaavaa suffiksoitua muotoa voʒ́3 radas 

• medvodʒ́3a  radyn ’ensimmäisessä  rivissä’  ja  vastaavaa  suffiksoitua  muotoa

medvodʒ́3a radas 

• medvoʒ́3yn ’ensimmäisenä,  etumaisena’  ja  vastaavaa  suffiksoitua  muotoa

medvoʒ́3as 

• panyd, voća ’vastapäätä’ (edessä olevan esiintyjän mielestä)

Takariville sijoittumisesta voi käyttää seuraavia ilmauksia: 

• böryn ’takana’ ja vastaavaa suffiksoitua muotoa böras 

• börvylyn ’takana, takapuolella’ ja vastaavaa suffiksoitua muotoa börvylas 

• börladoryn ’takana, takapuolella’ ja vastaavaa suffiksoitua muotoa börladoras 

• börja radyn ’takarivissä’ ja vastaavaa suffiksoitua muotoa börja radas 

• medböryn ’takimmaisena’ ja vastaavaa suffiksoitua muotoa medböras 

• pomyn ’lopussa, päässä, perällä’ ja vastaavaa suffiksoitua muotoa pomas 

• myškyn ’takana, ”selässä”’ ja vastaavaa suffiksoitua muotoa myškas 
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Sanojen radyn tai radas ’rivillä’ sijasta voi käyttää myös sanaa ulösyn tai ulösas ’tuolil-

la’ sanasta ulös ’tuoli’.

Toisena asiana haastattelussa selvittelin, millainen hakualue liittyisi eri tapoihin ilmaista

edessä ja takana oloa. Hakualueella tarkoitetaan alueen kokoa, josta postposition ilmai-

semassa tilassa tai alueella olevaa kohdetta voi etsiä. Oheisessa kuvassa 8 on informant-

tien vastausten perusteella sijoiteltu sanoja kuvaan. Yhteinen piirre on se, että  myš(k) -
vartaloa ’selkä’ käytetään, kun muuttuja on aivan kiintopisteen takana ja lähellä sitä.

Muuten takana olon suhteen tuli hajontaa. Informantti 1 ryhmitteli sanat kolmeen erikoi-

seen alueeseen takana olon suhteen, ja informantti 2 hahmotteli portaittain laajenevia

hakualueita. Edessä ololle ei ollut vastaavaa aivan kiintopisteen edessä olemista tarkoit-

tavaa sanaa. Periaatteessa postpositiolla berdyn ’vieressä, vanh. seinässä’ kuvataan vas-

taavankaltaista sijaintia, mutta se ei ota kantaa takana–edessä -akselin suhteen.

Tämäntyyppisestä haastattelua olisi hyvä harjoitella etukäteen, ennen kuin tekee varsi-

naisen haastattelunsa. Kyselemistä helpottaisi, jos olisi alustavasti selvillä, mitä on odo-

tettavissa. Lisäksi kaksi informanttia on varsin vähän. Myös voi pohtia sitä, pitäisikö

jälkikäteen esittää toisen tai muiden vastaukset ja kysyä, muuttaako se ihmisen näke-

mystä. Ryhmähaastattelukin voisi olla hyvä, jos onnistuisi saamaan kokoon riittävästi

informantteja samaan aikaan.
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kerka
’talo’

kerka
’talo’

myškyn / myškas

böryn / böras

börladoryn / börladoras
börvylyn / börvylas
börlányn / börlańas

sajyn / sajas

voʒ́yn / voʒ́as

voʒvyĺyn / voʒ́vylas
voʒladoryn / voʒladoras

voʒlańyn / voʒlańas

informantti 1 informantti 2

myškyn / myškas

börvylyn / börvylas

böryn / böras

sajyn / sajas

börlányn / börlańas

börladoryn / börladoras

voʒ́yn / voʒ́as

voʒvyĺyn / voʒ́vylas

voʒlańyn / voʒlańas

voʒladoryn / voʒladoras

Kuva  32.  Haastattelututkimus,  informattinen  hahmottelemat  sanojen  haku-

alueet.

7 Lopuksi

Seuraavaksi  ensimmäisessä alaluvussa keskustellaan tehdyistä  havannoista  ja  jälkim-

mäisessä tehdään joitain johtopäätöksiä havaintojen perusteella.

7.1 Keskustelua

Postpositioiden ja niiden kanssa homonyymisten adverbien tutkimiseen liittyy vahvasti

kieliopillistumisketjun  eri  vaiheet.  Tutkimukseni  kohteena  olevien  sanojen  nykyinen

pääasiallinen tehtävä on postpositio tai adverbi. Taustalla olevien sanojen etymologia ei

bör -vartaloa  lukuun  ottamatta  tarjoa  mahdollisuutta  todentaa  pitempää

kieliopillistumisketjua merkitysmielessä, sillä etymologiat eivät kerro kantakielien sano-

jen merkitystä. Ainoastaan voidaan olettaa, että lähtökohtana on jokin substantiivi, mut-
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ta mitään selkeää näyttöä ei ole, että olisi kyse ruumiin osista. Ainoa, mikä olisi jotain

siihen suuntaan, on se, että sanan voʒ́3  ’etupuoli’ suomalainen vastine on ’otsa’. Tietyssä

määrin joutuu peilaamaan sitäkin, onko alkuperäinen substantiivinen merkitys jossain

mielessä vielä läsnä ja onko sanapari varsinainen postpositiorakenne vai kahden subs-

tantiivin sanaliitto. Näin on ainakin perusvartalopohjaisissa yhdyssanoissa ja sanaliitois-

sa, sillä esimerkit 4 ja 5, joissa jotakin sidotaan jonkin toisen perään, voisivat olla myös

sanaliittoja tai yhdyssanoja, koska sellainenkin tulkinta olisi mielekäs. Toisaalta posses-

siivisuffiksien liittymien pääasiallisesti postpositioon – toisin kuin suomessa – tuntuisi

tukevan sanaliiton tai yhdyssanan ajatusta. Kieliopillistumisketju on substantiivi – joko

ruumiinosa tai maastonkohta tai ainakin jokin objekti – ja seuraavana spatiaalinen post-

positio tai adverbi ja siitä kognitiivisena laajennuksena temporaalinen käyttö, josta voi

kehkeytyä  vielä  muitakin  merkityksiä.  Tutkimuksessa  on  mielenkiintoista  tarkkailla,

missä tällaisessa kehityskulussa mennään ja missä määrin eri vaiheen ovat läsnä rinnak-

kain. Juuri tuo possessiivisuffiksien liittyminen postpositioihin korostaisi sitä, että ko-

missa postpositiolla on vielä vahva substantiivinen leima. Toisaalta myös niiden taipu-

minen  sijamuodoissa,  kuten  suomessakin,  osaltaan  liittää  niitä  myös  substantiivien

suuntaan, mutta syntaktisesti ne ovat kuitenkin postpositioita.

Tarkasteltaviksi valittujen sanojen perusmerkitys on pääosin spatiaalisella puolella, mut-

ta temporaalinen merkitys on siis varsin luonnollinen kognitiivinen laajennus, kuten tut-

kielman alkupään kappaleessa on kerrottu. bör -vartaloisia on bör -perusvartaloiset sekä

johdos- tai yhdyssanatyyppiset  börvyv  ja  börlador -vartaloiset.  börlador  ja  börvyv -

vartaloisilla vaikuttaisi kuitenkin olevan vain spatiaalista käyttöä korpushakujen perus-

teella. Se voi johtua siitä, että ne ovat uudempia muodosteita kielessä, ja siten niiden

ensisijainen merkitys on juuri spatiaalinen eikä niille ole ehtinyt muodostua vielä tem-

poraalista käyttöä.

Mielenkiintoinen piirre on myös se, että vyv- ja lador- johdoksia ei ole saj -vartalosta.

Voisiko se johtua kantasanojen iästä? Siis siitä, että saj olisi uudempi tulokas komin kie-

lessä.
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Komin morfologian laaja teos ÖKKM (2000: 439) ei katso kielihistoriallisesti selvästi

yhteen kuuluvia muotoja samojen kantasanojen taivutetuiksi muodoiksi, vaan pitää niitä

erillisinä itsenäisinä sanoina, joilla on kullakin oma merkityksensä. Teos kuvaa niitä ki-

vettyneiksi sijamuodoiksi. Näin varmaankin voi ajatella nykykielen kannalta, koska sa-

mankin postpositio- tai adverbikannan eri muotoja käytetään aika erilailla, ja merkityk-

setkin ovat  omanlaisia  kullakin.  Ainakin  erosijaisten  merkitys  bör  -perusvartaloisilla

vaikuttaa sellaiselta, että siinä on vaikea nähdä erosijaista merkitystä enää. Tosin myös

suomessa jonkin perästä ei tunnu kovin erosijaiselta, kun sitä vertaa vastaavaan olosijai-

seen jonkin perässä, jossa näiden kahden etäisyys pysyy vakiona, ja jonkin perään, jossa

lähestyy toista. Tällä logiikalla jonkin perästä -ilmaisun pitäisi merkitä, että etääntyvät

toisistaan, mutta merkitys on jonkinlainen yhdistelmä kahdesta muusta. Samantapainen

vaikutelma tulee myös komin erosijaisista. Nekin vaikuttavat erosijaisista päätteistään

huolimatta enemmän tulosijaisilta tai vähintään olosijaisilta. Toisaalta ei-äidinkielisenä

mielellään näkee kuitenkin sanamuotojen yhteyden, koska muotojensa puolesta muo-

dostavat vajaataivutteisen ryhmän suomen tapaan. Näin myös Rédei (1962: 86, 98, 111),

sillä hän puhuu sijapäätteillä varustetuista perussanoista.

Ero postpositio- ja adverbikäytön välillä on syntaksin puolella. Odotuksen mukaisesti

esiintyi siis sekä postpositiorakenteita ja adverbikäyttöä. Jossain määrin on välillä han-

kala tietää, onko kyse postpositiosta vain substantiivista. Näin ainakin joissa bör -muo-

doissa: onko puhe kohteen perä- tai takaosasta vai paikasta kohteen takapuolella.  Sa-

man ryppään erimuotoisilla sanoilla on eroja esimerkiksi siinä, miten niiden käyttö ja-

kaantuu postposition ja adverbin kesken. Possessiivisuffiksien käytössä on eroja. Eniten

esiintymiä on yks. 2. ja 3. persoonan muodoilla, mutta niillä on myös muuta käyttöä

kuin omistamisen osoittaminen esim. definiittisyys, mikä osaltaan lisää esiintymäkertoja

luonnolliseen kommunikointiin liittyvien omistusilmausten rinnalle. 

Osa  eri  muodoista  on  keskenään  ainakin  jossakin  määrin  synonyymisiä  joiltain

merkityskomponentailtaan. Esimerkiksi  börśań, börśa,  börťi ja  böryn merkitsevät ’jäl-

keen’, mutta böryn esiintyy näistä käytännössä yksinomaisesti öm -loppuisten verbaali-
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nominien jälkeen. Toisaalta börśań -postposition merkitys on tarkemmin ottaen ’(jostain

hetkestä) alkaen’. Myös bör, börö, börlań ja börlańö voivat olla ainakin lähisynonyyme-

jä merkityksessä ’(jotakin) kohden, (jonkin) suuntaan’. 

Temporaalisesta perustapauksesta voidaan tehdä seuraava yhteenveto komin kielen kor-

puksen avulla.  öm -loppuisen verbaalinominin ja  bör -alkuisen sanan rakenne on pää-

asiallinen tapa ilmaista kompaktisti aikaisempaa tekemistä. Alla listataan postpositiot,

joita tämän tyyppisessä rakenteessa tavataan eniten:

 böryn  60387 kpl

◦ böram  15 kpl (suffiksoitu yks. 1. pers., alla muut persoonat)

◦ börad   2081 kpl

◦ böras  6709 kpl

◦ böranym  12 kpl

◦ böranyd  12 kpl

◦ böranys  135 kpl

 börśa  723 kpl 

 börťi  381 kpl

 börśań  13 kpl  (merkitys tarkemmin ’(jostain hetkestä) alkaen’)

 böryś  4 kpl

böryn ja sen suffiksoiduista muodoista yks. 2. ja 3. pers. muodostavat suurimman osan

’jonkin tekemisen jälkeen’ tai ’jotain tehtyään’ tai ’kun oli tehnyt jotakin’ -tyyppisten il-

maisemisessa. Aina voi kysyä, miten synonyymisiä ovat muiden kanssa. Toisaalta taa-



143

sen loppupään neljä ovat yleisiä myös ilmaistaessa ’mennä / tulla / juosta jonkun peräs-

sä / perästä / perään’ -tyyppisiä ajatuksia, mutta onko niiden välillä kuitenkin jotakin

oleellista eroa? Informanteilta tiedustellessani vastaus oli, että voisi riippua verbistä. Jos

niin oikeasti on, voi kysyä, ovatko mahdollisesti silloin jo vähän indoeurooppalaisten

prefiksiverbien tai frasaalisten verbien kaltaisia – eli jollakin lailla idiomisoitumassa.

Liitteessä 1 vertaillaan börśa ja börśań -sanojen ja niiden suffiksoitujen muotojen kanssa

esiintyviä verbikollokaatioita. Sen materiaali on omasta korpuksestani. Toisaalta  bör,

börö, börlań ja börlańö voivat kaikki merkitä pääpiirteissään ’takaisin; taaksepäin’.

Oheinen itse laatimani taulukko 38 havainnollistaa merkitystyyppien jakaumaa. Erotte-

lua on tehty sen mukaan, onko kyse postpositiosta vai adverbista; onko spatiaalista vai

temporaalista  käyttöä;  ja  postpositiokäytön  puolella  on  eroteltu  suffiksoimaton  ja

suffiksoitu käyttö. Suffiksoidun käytön sarake ei tee eroa, liittyykö postpositio edeltävä

substantiiviin vai komille tyypilliseen tapaan postpositioon toisin, kuin suomessa olisi

mahdollista.

postpositiona adverbina

spatiaalinen temporaalinen spatiaali-

nen

temporaalinen

+Px +Px

bör x x x

börö x x x x

böryn x x x x x x

böryś x x x

börśań x x x x x

börlań x x x
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postpositiona adverbina

spatiaalinen temporaalinen spatiaali-

nen

temporaalinen

+Px +Px

lähikohtasijai-

set

    börlańö x x x

    börlańyn x x x

    börlańyś ei esiinny lainkaan korpuksissa

    börlańśań x

    börlańöʒ́3 ei esiinny lainkaan korpuksissa

    börlańti ei esiinny lainkaan korpuksissa

    börlańöd ei esiinny lainkaan korpuksissa

böröʒ́3 x x x

börti x x x x

böröd x x

börťi x x x

börśa x x x x

börvyv x

börvylö x x x
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postpositiona adverbina

spatiaalinen temporaalinen spatiaali-

nen

temporaalinen

+Px +Px

börvylyn x x x

börvylyś x x x

börvyvśań x x

börvyvlań x x

    börvyvlańyn x

börvylöʒ́3 ei esiinny lainkaan korpuksissa

börvyvti x x x x

börvyvlöd x

börlador x

börladorö x x x

börladoryn x x x

börladoryś x x

börladorśań x x x

börladorlań ei esiinny lainkaan korpuksissa

börladoröʒ́3 ei esiinny lainkaan korpuksissa

börladorti x x
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postpositiona adverbina

spatiaalinen temporaalinen spatiaali-

nen

temporaalinen

+Px +Px

börladoröd x

Taulukko 38.  bör -vartaloisten käyttötapauksia

Ainoita poikkeuksia merkityspuolella taulukon jaotteluun ovat seuraavat kaksi:

• börťi  – harvoin merkitys ’mukaan’ postpositiokäytössä

• börladoryn – yhtä tapausta merkitysessä ’ketjun tai kahleen takapuolella’, voi pi-

tää idiomaattisena (ilmeisesti merkitys analogiaa saj -vartalolla ilmaistujen kans-

sa)

Käytetyistä viitekehyksistä voidaan sanoa, että absoluuttisen viitekehyksen käyttöä ei

esiinny. Jos kiintopisteellä on luontainen etu- ja takapuoli, niin niissä tapauksissa voi-

daan katsoa, että ilmaus perustuisi selkeämmin luontaiseen viitekehykseen. Näin näyt-

täisi olevat esim. auton tapauksessa. Kyselytutkimuksessa yritin saada selville, käytet-

täisiinkö sekä luontaista ja suhteellista viitekehystä, mutta vastauksista näki, että kysy-

myksenasettelu ei ollut onnistunut (kysymys 15 haki suhteellista ja kysymys 16 luon-

taista viitekehystä). Muulloin hyödynnetään suhteellista viitekehystä, sillä ainahan on

joku, jonka silmin asiaa tarkastellaan.

7.2 Johtopäätöksiä

Työnjako eri vartalotyyppien kesken vaikuttaa olevan pääpiirteissään tällainen takana ja

myöhemmin olon suhteen: bör -vartaloisilla on takana- tai perässä oloon liittyvä merki-

tys, kun kiintopiste liikkuu sekä suurin osa temporaalisista merkityksistä. saj -vartalolla

on vastaava takana olon merkitys, kun kiintopiste pysyy paikallaan. bör -perusvartaloi-
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silla on vain harvakseltaan takana olon merkitys staattisen kiintopisteen yhteydessä. Sel-

vimmin tämä vastakkainasettelu kumoutuu pelkän bör -vartalon prolatiivisten muotojen

yhteydessä.  bör -vartalon  johdettujen  vartaloiden  muodoilla  ja  lähikohtasijaisilla  on

myös staattisen kiintopisteen merkitys; tai ennemminkin vaikuttaa siltä, että se olisi pää-

asiallinen merkitys niillä. Näin on erityisesti adverbikäytössä, sillä saj -vartalon muodot

ovat vain postpositioita. Lisäksi  saj -vartalosta ei ole vastaavia johdoksia lainkaan, ja

lähikohtasijaisiakin on vain hyvin vähän – myös Komin kielen korpuksessakin.  Edessä

ololle on vain voʒ́3 -vartaloiset, eikä ole erottelua kiintopisteen tyypin mukaan.

Mahdollisuus toimia postpositiona tai adverbina on käytännössä melkein kaikilla sanoil-

la. Sanakirjat, ÖKKM tai korpushaut antavat erilaisen kuvan kokonaistilanteesta yksit-

täisten sanojen osalta.

Idiomaattiset  ilmaukset  eivät  ole  jakaantuneet  tasan eri  vartalotyyppien kesken,  sillä

esim. saj -vartalolla on niitä enemmän kuin bör -vartalolla. Taustalla voi olla se, että ve-

näjän kielestä saadut za -prepositiopohjaiset lainat liittyvät ensisijaisesti vain saj -varta-

loisiin, mikä kertonee siitä, että lainautumiskehityksen alettua uudemmat tapaukset seu-

raavat edellisten viitoittamaa polkua.

8 Pohdintaa

Tässä luvussa pohdin sitä, mitä alkupään teoriaan liittyviä asioita on havaittavissa. On

tullut näkyviin ainakin se kieliopillistumiseen liittyvä piirre, että spatiaalinen merkitys

esiintyy ennen tai useammin kuin temporaalinen, sillä börvyv ja börlador -vartaloisilla

oli vain spatiaalista käyttöä yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Näin ollen voisi olettaa,

että ne ovat nuorempia muodosteita kuin perusvartalonsa  bör . Tässä on havaittavissa

myös Heinen, Claudin ja Hünnemeyerin (1991: 31) ajatus abstraktimman esittämisestä

konkreettisemman  avulla,  temporaalisten  suhteiden  ilmaisu  spatiaalisten  rakenteiden

avulla. Lisäksi havaittiin, että komi muistuttaa muita Euroopan kieliä siinä, että sekin
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käyttää  samanlaista  suhteellisen  viitekehyksen  tyyppiä  (Levinson  2003:  86).  Myös

Talmyn (2003: 213) esittämää tienviittaperusteista tapausta esiintyy satunnaisesti (esim.

’jokin on jonkin takana johonkin kolmanteen päin’). Ainakin osa Hilbertin (2007: 92)

tarjoamasta kieliopillistumisketjusta toteutuu. Heine (1997: 36) erittelee tarkemmin, että

sana siirtyy avoimemmasta luokasta suljetumpaan. Tällaista näkyy siinä, että pienessä

osassa ilmaisuja sana on vielä varsin substantiivin oloinen ja muualla jo selkeästi post-

positio. Tällöin ne ovat synsemanttisia sanoja, joiden merkitys riippuu jo muista sanois-

ta postpositiorakenteessa.

Kognitiivisessa mielessä havainnot jäivät laihemmiksi. Adverbikäytössä esiintyi kyllä

runsaasti liikeverbejä. böryn -muodon yhteydessä huomattava osa deverbaalinomineista

oli liikeverbejä, aistihavaintoverbejä tai mentaaliverbejä, mutta yleisimmät niistä ovat

yleisiä muutenkin. Pronomineista korostuivat ’tämä’ ja ’se’ rakenteessa ’jonkin jälkeen’.

Vastaavasti substantiiveista aikaa ilmaisevat muodostivat oman selkeän luokkansa. Per-

soonapronominejakin esiintyi jonkin verran. Riippuen tekstin tyypistä, niin jokin yksit-

täinen nimi esiintyi usein, kuten  Isus ’Jeesus’ Uuden Testamentin teksteihin liittyvissä

tapauksissa oli  jonkin verran yleinen. Tämä oli  useasti  ilmaisussa ’seurata  jotakuta’.

Varsinaisia havaintoja, olisiko jonkin tietyn ulotteiset olleet muita yleisempiä, jäi saa-

matta.  Se olisi  edellyttänyt  lisätutkimuksia.  Komin kielen korpuksessa olisi  riittävän

suuri tekstimassa, jotta jotain merkittävää saisi selville.

Lähdeluettelo

BELYH,  IVAN (  =  БЕЛЫХ,  ИВАН):  2001.   (Челядьдырся  пароходъяс:  висьтъяс).
Сыктывкар: Эск м. ӧм. 

BELYH,  IVAN (  =  БЕЛЫХ,  ИВАН):  2005.  Važys  uśködćyvlö  vötön:  viśtjas  (Важыс

уськӧдчывлӧ вӧтӧн: висьтъяс). Сыктывкар: Коми небӧг лэдзанін.



149

BEZNOSIKOV,  VLADIMIR (  =  БЕЗНОСИКОВ,  ВЛАДИМИР):  2001.  Ok, i mortlön olöm:

povesť,  viśtjas. (Ок,  и  мортлӧн  олӧм  :  повесть,  висьтъяс).  Сыктывкар:  Коми

книжнӧй издательство.

CSÚCS,  SÁNDOR: 2005.  Die Rekonstruktion der permischen Grundsprache. Budapest:
Akadémiai Kiadó. 

DKV  =  Das  kyk  vok:  finn-jögra  vojtyrlön  mojdjas  (Дас  кык  вок  :  финн-й граӧм. 
войтырл н мойдъяс): 2000. Сыктывкар: Коми неб г лэдзанін.ӧм. ӧм. 

GRÜNTHAL,  RIHO:  2003.  Finnic  adpositions  and  cases  in  change.  Helsinki:  Finno-
Ugrian Society. 

HASPELMATH, MARTIN: 1997. From Space to Time, Temporal Adverbials in the World’s
Languages. LINCOM Studies in Theoretical Linguistics 03. LINCOM EUROPA. Mün-
chen – Newcastle

HEINE, B. – CLAUDI, U. – HÜNNEMEYER, F.: 1991. Grammaticalization: A conceptual
framework. Chicago: University of Chicago Press. 

HEINE,  B.  &  KUTEVA,  T.:  2002.  World  lexicon  of  grammaticalization.  Cambridge:
Cambridge University Press. 

HILPERT,  MARTIN:  2007a.  Chained  metonymies  in  lexicon  and  grammar.  A cross-
linguistic perspective on body part terms. In G. Radden et al. (eds.), Aspects of Meaning
Construction. Amsterdam: Benjamins, 77-98.

IVANOVA, VALENTINA ( =  ИВАНОВА,  ВАЛЕНТИНА): 2001.  Kerka-pöĺ: povesť, viśtjas.
(Керка-п ль: повесть, висьтъяс)ӧль: повесть, висьтъяс) . Сыктывкар: Коми неб г лэдзанін.ӧм. 

JUŠKOV, GENNADI ( = ЮШКОВ, ГЕННАДИЙ): 2001a. Ńoĺ ńebögö ötuvtöm gižöd ćukör
T.  1:  Biva.  Ćugra  (Нёль  небӧгӧ  ӧтувтӧм  гижӧд  чукӧр  Т.  1  :  Бива.  Чугра).
Сыктывкар: Коми неб г лэдзанін.ӧм. 

JUŠKOV, GENNADI ( = ЮШКОВ, ГЕННАДИЙ): 2001b. Ńoĺ ńebögö ötuvtöm gižöd ćukör
T. 3: Poveśt. Viśtjas. P’jesajas. (Нёль небӧгӧ ӧтувтӧм гижӧд чукӧр Т. 3: Повесьт.
Висьтъяс. Пьесаяс). Сыктывкар: Коми небӧг лэдзанін.



150

JUŠKOV, GENNADI ( = ЮШКОВ, ГЕННАДИЙ): 2001c. Ńoĺ ńebögö ötuvtöm gižöd ćukör
T. 4: kyvburjas, śylankyvjas, p’jesajas (Нёль небӧгӧ ӧтувтӧм гижӧд чукӧр. Т. 4:
кывбуръяс, сьыланкывъяс, пьесаяс). Сыктывкар: Коми небӧг лэдзанін.

KORPUS KOMI JAZYKA (КОРПУС КОМИ ЯЗЫКА)): 2019. (http://komicorpora.ru/)

KOZLOVA,  ELENA (  =  КОЗЛОВА,  ЕЛЕНА):  2002.  Gögyĺa-bugyĺa:  poveśtjas,  viśtjas.
(Гӧгыля-вугыля : повесьтъяс, висьтъяс). Сыктывкар: Коми небӧг лэдзанін.

KURATOV, I. A. (КУРА)ТОВ, И. А)): 2009. Ti köť šudaöśǯyk loöj! Kyvburjas, poemajas
(Ті  кӧть  шудаӧсьджык  лоӧй!  Кывбуръяс,  поэмаяс).  Сыктывкар:  Коми
Республикаса гижысь котыр.

LANGACKER, R. W. 2008:  Cognitive grammar: A basic introduction. Oxford: Ox-
ford University Press. 

LEVELT, WILLEM J. M. 1996:  Perspective Taking and Ellipsis in spatial Descriptions.

Language and Space, toim. Bloom Paul, Peterson Mary A., Nadel Lynn, Garrett Merill

F.

LEVINSON,  STEPHEN C.  1996:  Frames  of  Reference  and  Molyneux’s  Question.

Language and Space, toim. Bloom Paul, Peterson Mary A., Nadel Lynn, Garrett Merill

F.

LEVINSON,  STEPHEN C.  2003:  Space  in  Language  and  Cognition:  Explorations  in

Cognitive Diversity. Max Planck Institut für Psycholinguistik (Nijmegen, Netherlands)

LIBERT,  ALAN REED 2008:  Case marking of Turkic adpositional objects. Adler, S. –

KURZON, D. 2008:  Adpositions: Pragmatic, semantic and syntactic perspectives. Ams-

terdam; Philadelphia: John Benjamins Pub. Company. 

KUZNETSOV,  NIKOLAY 2002:  LÄHIKOHAKÄÄNDED  KOMI  KEELE

KOHAKÄÄNETE SÜSTEEMIS. Tarton yliopisto.

LYTKIN, V. I.  ( = ЛЫТКИН, В. И.) 1955: Sovremennyj komi âzyk: Učebnik dlâ vysših

učebnyh  zavedenij.  Cast'  1,   Fonetika,  leksika,  morfologiâ  (=Современный  коми

http://komicorpora.ru/


151

язык  :  учебник  для  высших  учебных  заведений.  Часть  1,  Фонетика,  лексика,

морфология ). Syktyvkar: Komi knižnoe izd-vo. 

LYTKIN,  V. I.  – GULJAEV,  E. S. (=  ЛЫТКИН,  В. И. – ГУЛЯЕВ,  Е.  С.) 1970:  Kratkij

etimologitšeskij  clovar'  komi  jazyka (=  Краткий  этимологический  словарь  коми

языка) Moskva : "Nauka" 1970. 

MANOVA, N. 1998: Komi-zürjén nyelvkönyv. Studia  Uralo-Altaica,  Supplementum 7.

Szeged: Jate. 

NEKRASOVA, G. A. 1985: O padežah na -lań(-) v komi jazyke. Fenno-Ugristica, nr. 12,

lk 147-154. Tartto.

OJUTKANGAS, KRISTA 2005: Viittauskehykset ja tarkastelunäkökulma — miten sijaintia

perusakseleilla kuvataan? Virittäjä 4/2005 s. 525–551.

RÉDEI,  K. 1962:  Die  Postpositionen  im  Syrjänischen  unter  Berücksichtigung  des

Wotjakischen. Budapest: Akadémiai Kiadó. 

RÉDEI, K. – DOBÓ, A. 1978:  Syrjänische Chrestomathie: Mit Grammatik und Glossar.

Studia Uralica, Bd 1. Wien: Verband der wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs.

SAVVAITOV”, PAVEL” (= САВВАИТОВЪ, ПАВЕЛЪ) 1850: Grаmmаtikа zyrjanskаgo jazykа

(=  Грамматика  зырянскаго  языка).  Санкт-Петербургъ  (=  Sankt-Peterburg):  Въ

типографіи Императорской Академіи Наукъ.  

SEREBRENNIKOV, B. A. 1963: Istoričeskaa morfologia permskih azykov. Moskva: Izd.

AN SSSR.  

SVOROU, S. 1994. The grammar of space. Amsterdam ; Philadelphia: J. Benjamins. →

chapter 4: The front – back axis, siellä edelleen: kappale: 1. FRONT-REGION spatial

relations

SSA 1 = Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. 1 A–K. Helsinki: Suoma-

laisen Kirjallisuuden Seura & Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2012 [1992].

SSA 2 = Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. 1 L–P. Helsinki: Suomalai-

sen Kirjisuuden Seura & Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2012 [1995].SSA SSA 3 =



152

Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. 1 R–Ö. Helsinki: Suomalaisen Kir-

jallisuuden Seura & Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2012 [2000].

TALMY,  LEONARD 2003 [2000]:  Toward a  Cognitive  Semantics.  Volume I.  Concept

Structuring Systems, s. 177-254

TARABUKIN, I = (ТА)РА)БУКІН, ӏ) 1936: Komì kyv, nаčаԉԋӧј školаly učebԋìk, ԋoԉӧd

klаss (= Комі кыв, начаԉԋӧј школалы учебԋік, ԋоԉӧd класс). Сыктывкар: Комі

ГӀЗ.

TSYPANOV,  E.  A. (  =  ЦЫПАНОВ Е.А.) 2015:  Viʒ́3a olan, komi kyv! Utšebnik komi

jazyka lja vzroslyh (Видза олан, коми кыв! Учебник коми языка для взрослых).
Syktyvkar: Кола. 

TSYPANOV,  E.  A. (  =  ЦЫПАНОВ Е.А.) 2007:  Viʒ́3a  olan!:  Samoutšitel'  komi jazyka.
Syktyvkar: Anbur. 

TSYPANOV,  E.  A. (  =  ЦЫПАНОВ Е.А.)  1992:  Komi kyv:  Samoutšitel'  komi jazyka.

Syktyvkar: Komi knižnoe izdatel'stvo. 

TSYPANOV, JÖLGIŃ ( = Цыпанов Йöлгинь) 2005:  Komi kyvvor jylyś viśtjas (Коми

кыввор йылысь висьтъяс). Сыктывкар: 

UOTILA,  T.  E. 1938:  Syrjänische  Chrestomathie  mit  grammatikalischem Abriss  und

etymologischem Wörterverzeichnis. Apuneuvoja suomalais-ugrilaisten kielten opintoja

varten, 6. Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura. 

WICHMANN, YRJÖ – UOTILA, T. E. 1942: Syrjänischer Wortschatz nebst Hauptzügen der

Formenlehre. Lexica societatis Fenno-Ugricae VII. Helsinki: Suomalais-ugrilainen Seu-

ra.

WIEDEMANN, F. J. 1884:  Grammatik der Syrjänischen Sprache mit Berücksichtigung

ihrer Dialekte und des Wotjakischen. St. Petersburg. 



153

KRS  =  Beznosikova  L.M.,  Aibabina  E.A.,  Kosnyrava  R.I.  (  =  Безносикова  Л.М.,

Айбабина  Е.А.,  Коснырева  Р.И.  Коми-роч  кывчукӧр  (Коми-русский  словарь) /

Отв. ред. Л.М.Безносикова; ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. - Сыктывкар: Коми кн. изд-

во, 2000. - 816 с. (http://dict.fu-lab.ru/index.php/index/4.xhtml)

RKS/KRK = Л. М. Безносикова, Н. К. Забоева, Р. И. Коснырева, Е. А. Айбабина.

Русско-коми  словарь.  Коми-роч  кывчукӧр.  Сыктывкар:  Издательство  «Титул»,

2011. 672 с.  (http://dict.komikyv.ru/kr_search)

Liitteet

Liite 1. böryś  ja börśań  -sanojen ja niiden suffiksoitujen muo-

tojen yhteydessä esiintyviä verbejä. 

Oheinen itse laatimani taulukko 39 listaa verbit, joita tavataan näiden sanojen yhteydes-

sä. Sen avulla saa kuvan verbien merkityskentistä (paljon liikeverbejä – intransitiivisia

tai transitiivisia – useimmat) sekä siitä, millainen jakauma on sarakkeihin liittyvien sa-

nojen välillä.  Saman sanamuodon eri  suffiksilliset  ovat  yhdessä.  Aineistona on ollut

oma korpus. Kaikkien verbien yhteydessä molemmat tarkasteltavat sanat eivät ole mah-

dollisia. Tämä voi johtua osaksi siitä, että otos on loppujen lopuksi pieni. Kattavampi

tutkimus olisi pitänyt tehdä Komin kielen korpuksen pohjalta, koska siellä olisi ollut

enemmän käyttötapauksia.

kollokaatiosana böryś böryś  + Px börśań börśań  + Px

ćeććyny  ’nousta’ x

ćivjödlyny   ’lingota, heitellä’ x

gorödny  ’huudahtaa, kirkaista, parah-

taa, parkaista’
x

http://dict.komikyv.ru/kr_search
http://dict.fu-lab.ru/index.php/index/4.xhtml
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kollokaatiosana böryś böryś  + Px börśań börśań  + Px

gurgödny  ’raahata / panna raahaa-

maan’
x

gylavny  ’pudota’ x

jorny  ’häikäistä, sokaista; kirota, ma-

nata’
x

katľiktyny  ’mennä hoippuen’ x

kyskavny  ’vetää, kiskoa’ x

kiskyny  ’vetää, kiskoa; viehättää, 

kiehtoa, kiinnostaa’
x x x

kiskyštny   ’vetää, kiskoa vähän’

kotravny  ’juoksennella’ x x

kyvny  ’kuulla’ x

kyvlyny  ’kuulla’ x

lebźyny   ’lentää, lähteä lentoon, lentää

pois’
x

lokny  ’tulla, saapua’ x

lybödny   ’nostaa, kohottaa’ x

ľotiktyny  ’kompuroida, laahustaa’ x

munny   ’mennä’ x x

mödödny   ’lähettää, kuljettaa’ x
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kollokaatiosana böryś böryś  + Px börśań börśań  + Px

pödlavny   ’sulkea’ x

novlödlyvlyny   ’kuljetella’ x

nuödny  ’johtaa, taluttaa, viedä, tuoda’ x x

petny  ’tulla/mennä ulos, tulla esiin’ x x

purny  ’puraista’ x

pödlaśśyny   ’sulkeutua’ x

roťjavny   ’laahustaa, löntystää’ x

saďitny   ’istuttaa’ x

skaćitny   ’hyppiä’ x

šarskyny-kotravny   ’raapia/kahista/hu-

mista/narista-juoksennella’
x

šuavny  ’sanoa, lausua’ x

točödny-vötćyny  ’ajaa takaa, juosta 

perässä kopistellen (koroilla tai ka-

vioilla)’

ťurödny   ’kiertää, pyörittää’ x

uśködćyny  ’hyökätä kimppuun’ x x x

vartćyny  ’uida’ x

voślavny  ’astella, kävellä, kulkea’ x
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kollokaatiosana böryś böryś  + Px börśań börśań  + Px

vörźyvny   ’lähteä liikkeelle’ x

vötćyny  ’ajaa takaa, juosta perässä’ x x x x

vötlyśny  ’juoksennella jkn perässä; 

häätää, karkottaa’
x x

ʒ́3ebśyny ’olla piilossa, piiloutua, kät-

keytyä’
x

Taulukko 39.  liite 1: böryś ja börśań -sanojen kollokaatioita

Liite 2. Glossaussymbolit

Tässä työssä on käytetty pääpiirteissään Leipzig Glossing -sääntöjä glossaukseen, ja alla

on lueteltu käytetyt symbolit ja niiden merkitykset:

 1 ensimmäinen persoona (1SG – yks. 1. pers., 1PL – mon. 1. pers.)

 2 toinen persoona (2SG – yks. 2. pers., 2PL – mon. 2. pers.)

 3 kolmas persoona (3SG – yks. 3. pers., 3PL – mon. 3. pers.)

 ABL ablatiivi

 ACC akkusatiivi

 APPR approksimatiivi

 COM komitatiivi

 CNG konnegatiivi

 CMPR komparatiivi

 DAT datiivi

 EGR egressiivi
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 ELA elatiivi

 FOC fokus 

 FUT futuuri

 GEN genetiivi

 IMP imperatiiv

 INF infinitiivi

 INE inessiivi

 INS instrumentaali

 NEG negaatio, kieltosana tms.

 NMLZ nominaalistaja / nominalisointi

 PL monikko

 PRO prolatiivi

 PRS preesens (finiittissä verbimuodoissa jätetty merkitsemättä, nollamerkintä)

 PST mennyt aika (1PST – 1. preteriti, 2PST – 2. preteriti)

 PTCP partisiippi

 Q kysymyspartikkeli

 SG yksikkö

 TERM terminatiivi

Liite 3.  Kyselytutkimuksen kysymykset

Kyselytutkimus toteutettiin Helsingin yliopiston E-lomakkeella. Siitä tuli laaja, sillä ky-

symyksiä kuvineen ja gif-animaatioineen oli 25 kpl. Ensimmäisen kyselytutkimuksen

informantti kommentoi kysymysten kieliasua ja sanoi, että niissä esiintyi joitain virheitä

ja että joissain tapauksissa se haittasi ymmärtämistä. Kysymykset esitetään tässä kuiten-
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kin sellaisenaan kaikkine puutteineen. Kysymyksiä ei ole tässä translitteroitu, mutta nii-

den käännökset eli se, mitä tekijä on ajatellut niiden tarkoittavan, on annettu. Kysymys-

ten ohessa on kommentoitu sitä, millaisia vastauksia voitaisiin odottaa saatavan.

Kysymyksillä käydään läpi seuraavia tapauksia:

• edessä olo, tapaukset (4 kpl): olosijainen, tulosijainen, erosijainen ja väylä

• takana olo, tapaukset (4 kpl): olosijainen, tulosijainen, erosijainen ja väylä

• kaksi peräkkäin menemisen tapausta (2 kpl), toinen autoja ja toinen ihmisiä

• staattisia sijainteja joen tai aidan takana tai edessä (4 kpl)

• eri puolilla autoa sijoittuvista suhteellisessa tai luontaisessa viitekehyksessä (2

kpl)

• dynaamisia sijainteja joen tai aidan takana tai edessä (4 kpl)

• aistihavaintoverbien (kuuleminen ja näkeminen) yhteydessä aidan etu- ja taka-

puolen sijainteihin liittyviä (4 kpl)

• adverbi-ilmaisuja edessä ja takana istumisesta salimaisessa tilassa (1 kpl)

Kysymys 1

К ні  л з  мортыс  сулал ?  Казьтышт й  видз дысь с.  Тi  сэні.  Нь в  веж ртӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

видз дл м.ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

Missä sininen ihminen seisoo? Huomatkaa katselija. Te olette siellä. Nuoli merkitsee

katselemista.
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Kysymyksen 1 kuva

Kuvassa sininen hahmo seisoo siis talon edessä ja katselijan katselemista kuvataan nuo-

lella. Kysymyksessä odotetaan ja oletetaan vastaukseksi olosijaista ilmaisua. Tutkimuk-

sen lähtökohdista vastaus olisi ensisijaisesti edessä oloon liittyvä. Muunlaiset vastaukset

kertovat siitä, mielletäänkö hahmon asema edessä olon kautta vai jotenkin muuten.

Kysymys 2

Мый шуанныд л з  мортл н в рзь дч м йылысь? Казьтышт й видз дысь с.  Тiӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

сэні.  Видз д й  картинка  выл  сутш.  Сій  ич т  анимация.  Нь в  веж ртӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

видз дл м.ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

Mitä sanotte sinisen ihmisen liikkeestä? Huomatkaa katselija. Te olette siellä. Katselkaa

kuvaa hetki. Se on pieni animaatio. Nuoli merkitsee katselemista.
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Kysymyksen  2  animaatio  (tässä  kuvana,  sinisen  hahmon liike  animaatiossa

nuolella)

Animaatiossa sininen hahmo tulee vasemmalta talon eteen. Animaatio toistaa itseään.

Vastaukseksi odotetaan ja oletetaan tulosijaista ilmausta.

Kysymys 3

Мый шуанныд л з  мортл н в рзь дч м йылысь? Казьтышт й видз дысь с.  Тiӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

сэні.  Видз д й  картинка  выл  сутш.  Сій  ич т  анимация.  Нь в  веж ртӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

видз дл м.ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

Mitä sanotte sinisen ihmisen liikkeestä? Huomatkaa katselija. Te olette siellä. Katselkaa

kuvaa hetki. Se on pieni animaatio. Nuoli merkitsee katselemista.

Kysymyksen  3  animaatio  (tässä  kuvana,  sinisen  hahmon liike  animaatiossa

nuolella)
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Animaatiossa sininen hahmo lähtee talon edestä ja menee oikealle. Animaatio toistaa it-

seään. Vastaukseksi odotetaan ja oletetaan erosijaista ilmausta.

Kysymys 4

Мый шуанныд л з  мортл н в рзь дч м йылысь? Казьтышт й видз дысь с.  Тiӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

сэні.  Видз д й  картинка  выл  сутш.  Сій  ич т  анимация.  Нь в  веж ртӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

видз дл м.ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

Mitä sanotte sinisen ihmisen liikkeestä? Huomatkaa katselija. Te olette siellä. Katselkaa

kuvaa hetki. Se on pieni animaatio. Nuoli merkitsee katselemista.

Kysymyksen  4  animaatio  (tässä  kuvana,  sinisen  hahmon liike  animaatiossa

nuolella)

Animaatiossa sininen hahmo tulee vasemmalta talon eteen ja jatkaa sieltä oikealle. Ani-

maatio toistaa itseään. Vastaukseksi odotetaan ja oletetaan väylän ilmausta eli prolatii-

vista ilmausta.

Kysymys 5

К ні  л з  мортыс  сулал ?  Казьтышт й  видз дысь с.  Тi  сэні.  Нь в  веж ртӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

видз дл м.ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

Missä sininen ihminen seisoo? Huomatkaa katselija. Te olette siellä. Nuoli merkitsee

katselemista.
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Kysymyksen 5 kuva

Kuvassa sininen hahmo seisoo siis talon takana (tekijän ajatus) ja katselijan katselemista

kuvataan nuolella. Kysymyksessä odotetaan ja oletetaan vastaukseksi olosijaista ilmai-

sua. Tutkimuksen lähtökohdista vastaus on ensisijaisesti takana oloon liittyvä. Muunlai-

set vastaukset kertovat siitä, mielletäänkö hahmon asema takana olon kautta vai jotenkin

muuten.

Kysymys 6

Мый шуанныд л з  мортл н в рзь дч м йылысь? Казьтышт й видз дысь с.  Тiӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

сэні.  Видз д й  картинка  выл  сутш.  Сій  ич т  анимация.  Нь в  веж ртӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

видз дл м.ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

Mitä sanotte sinisen ihmisen liikkeestä? Huomatkaa katselija. Te olette siellä. Katselkaa

kuvaa hetki. Se on pieni animaatio. Nuoli merkitsee katselemista.
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Kysymyksen  6  animaatio  (tässä  kuvana,  sinisen  hahmon liike  animaatiossa

nuolella)

Animaatiossa sininen hahmo tulee vasemmalta talon taakse. Animaatio toistaa itseään.

Vastaukseksi odotetaan ja oletetaan tulosijaista ilmausta.

Kysymys 7

Мый шуанныд л з  мортл н в рзь дч м йылысь? Казьтышт й видз дысь с.  Тiӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

сэні.  Видз д й  картинка  выл  сутш.  Сій  ич т  анимация.  Нь в  веж ртӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

видз дл м.ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

Mitä sanotte sinisen ihmisen liikkeestä? Huomatkaa katselija. Te olette siellä. Katselkaa

kuvaa hetki. Se on pieni animaatio. Nuoli merkitsee katselemista.

Kysymyksen  7  animaatio  (tässä  kuvana,  sinisen  hahmon liike  animaatiossa

nuolella)

Animaatiossa sininen hahmo lähtee talon takaa ja menee oikealle. Animaatio toistaa it-

seään. Vastaukseksi odotetaan ja oletetaan erosijaista ilmausta.

Kysymys 8

Мый шуанныд л з  мортл н в рзь дч м йылысь? Казьтышт й видз дысь с.  Тiӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

сэні.  Видз д й  картинка  выл  сутш.  Сій  ич т  анимация.  Нь в  веж ртӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

видз дл м.ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)
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Mitä sanotte sinisen ihmisen liikkeestä? Huomatkaa katselija. Te olette siellä. Katselkaa

kuvaa hetki. Se on pieni animaatio. Nuoli merkitsee katselemista.

Kysymyksen  8  animaatio  (tässä  kuvana,  sinisen  hahmon liike  animaatiossa

nuolella)

Animaatiossa sininen hahmo tulee vasemmalta talon taakse ja jatkaa sieltä oikealle. Ani-

maatio toistaa itseään. Vastaukseksi odotetaan ja oletetaan väylän ilmausta eli prolatii-

vista ilmausta.

Kysymys 9

Мый  шуанныд  л з  машинал н  в рзь дч м  йылысь?  Мый  шуанныд  г рдӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

машинал н  в рзь дч м  йылысь?  Видз д й  картинка  выл  сутш.  Сій  ич тӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

анимация.

Mitä sanotte sinisen auton liikkeestä? Mitä sanotte punaisen auton liikkeestä? Katselkaa

kuvaa hetki. Se on pieni animaatio. 
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Kysymyksen 9 animaatio (tässä kuvana, autojen liike animaatiossa nuolella)

Animaatiossa kaksi autoa liikkuu. Niiden välinen etäisyys ei muutu.  Animaatio toistaa

itseään. Vastaukseksi odotetaan ja oletetaan jotain ilmaisuja perässä ja edellä ajamisesta.

Kysymys 10

Мый турунвиж мортыс в ч ? Видз д й картинка выл  сутш. Сій  ич т анимация.ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

Mitä vihreä ihminen tekee? Katselkaa kuvaa hetki. Se on pieni animaatio. 

Kysymyksen 10 animaatio (tässä kuvana, hahmojen liike animaatiossa nuolel-

la)

Animaatiossa kaksi hahmoa liikkuu. Niiden välinen etäisyys ei muutu. Animaatio tois-

taa  itseään.  Vastaukseksi  odotetaan  ja  oletetaan  jotain  ilmaisuja  perässä  tulemisesta.

Tämä animaatio oli jonkin verran tulkinnanvarainen. Osa tulkitsi sen esittävän kiinni-

saamista, vaikka hahmojen välimatka ei muutu. Autojen tapauksessa kiinnisaamismotii-



166

vi ei ole samalla lailla mahdollinen kuin tällaisessa, jossa kuvataan ihmishahmoja. Ta-

kaa-ajo tai tavoitteleminen ovat ihan mielekkäitä selityksiä, mutta kiinnisaamisajatusta

animaatio ei sinällään tue. Kaiken kaikkiaan tapaus osoittaa, että kuvien ja animaatioi-

den käyttö ei ole aivan yksinkertaista, jos niihin ei ole liitetty mitään selittävää tekstiä.

Kysymys 11

Мый  шуанныд  пуяс  да  вуграсьысь  йылысь,  кор  ю  тш тш  сэні?  Казьтышт йӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

видз дысь с. Тi сэні. Нь в морт дорын веж рт  видз дл м.ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

Mitä sanotte puista ja onkijasta, kun joki on myös siellä? Huomatkaa katselija. Te olette

siellä. Nuoli ihmisen luona merkitsee katselemista.

Kysymyksen 11 kuva

Kuvassa on joen toisella puolella tai takana puurivi ja onkija. Vastaukseksi odotetaan ja

oletetaan olosijaista ilmausta näiden sijainnista.

Kysymys 12

Мый  шуанныд  пуяс  да  вуграсьысь  йылысь,  кор  ю  тш тш  сэні?  Казьтышт йӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

видз дысь с. Тi сэні. Нь в морт дорын веж рт  видз дл м.ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)
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Mitä sanotte puista ja onkijasta, kun joki on myös siellä? Huomatkaa katselija. Te olette

siellä. Nuoli ihmisen luona merkitsee katselemista.

Kysymyksen 12 kuva

Kuvassa on joen tällä puolella puurivi ja onkija. Vastaukseksi odotetaan ja oletetaan olo-

sijaista ilmausta näiden sijainnista.

Kysymys 13

Мый шуанныд пуяс йылысь,  кор забор либ  потш с тш тш сэні?  Казьтышт йӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

видз дысь с. Тi сэні. Нь в морт дорын веж рт  видз дл м.ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

Mitä sanotte puista, kun aita on myös siellä? Huomatkaa katselija. Te olette siellä. Nuoli

ihmisen luona merkitsee katselemista.

Kysymyksen 13 kuva
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Kuvassa on aidan takana puurivi. Vastaukseksi odotetaan ja oletetaan olosijaista ilmaus-

ta niiden sijainnista.

Kysymys 14

Мый шуанныд пуяс йылысь,  кор забор либ  потш с тш тш сэні?  Казьтышт йӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

видз дысь с. Тi сэні. Нь в морт дорын веж рт  видз дл м.ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

Mitä sanotte puista, kun aita on myös siellä? Huomatkaa katselija. Te olette siellä. Nuoli

ihmisen luona merkitsee katselemista.

Kysymyksen 14 kuva

Kuvassa on aidan edessä puurivi. Vastaukseksi odotetaan ja oletetaan olosijaista ilmaus-

ta niiden sijainnista.

Kysymys 15

Мый  шуанныд  л з,  г рд,  турунвиж  да  сь д  морт  йылысь?  Казьтышт йӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

видз дысь с. Тi сэні. Нь в морт дорын веж рт  видз дл м.ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

Mitä sanotte sinisestä, punaisesta, vihreästä ja mustasta ihmisestä? Huomatkaa katselija.

Te olette siellä. Nuoli ihmisen luona merkitsee katselemista.
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Kysymyksen 15 kuva

Kuvassa on auton ympärillä  ihmisiä  ja  katselija  jonkin matkan päässä.  Vastaukseksi

odotetaan ja oletetaan olosijaista ilmausta auton luona olevien sijainneista. Koska katse-

lijan sijainti on osoitettu, tässä haetaan suhteellisessa koordinaatistossa tai viitekehyk-

sessä ilmaistuja paikkoja autoon nähden.

Kysymys 16

Мый шуанныд л з, г рд, турунвиж да сь д морт йылысь? Казьтышт й, мый ніӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

видз дысьыс абу.ӧль: повесть, висьтъяс)

Mitä sanotte sinisestä, punaisesta, vihreästä ja mustasta ihmisestä? Huomatkaa, että kat-

selijaa ei nyt ole. 

Kysymyksen 16 kuva
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Kuvassa on auton ympärillä ihmisiä, mutta nyt ei ole katselijaa jonkin matkan päässä.

Vastaukseksi odotetaan ja oletetaan olosijaista ilmausta auton luona olevien sijainneista.

Koska katselija puuttuu, tässä haetaan luontaisessa koordinaatistossa tai viitekehyksessä

ilmaistuja paikkoja autoon nähden. Toivotaan, että nähtäisiin mahdollisia eroja edelli-

seen nähden.

Kysymys 17

Мый шуанныд машинал н в рзь дч м йылысь, кор ю тш тш сэні? Казьтышт йӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

видз дысь с. Тi сэні. Нь в морт дорын веж рт  видз дл м.ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

Mitä sanotte auton liikkeestä, kun joki on myös siellä?  Huomatkaa katselija. Te olette

siellä. Nuoli ihmisen luona merkitsee katselemista.

Kysymyksen 17 kuva

Kuvassa auto ajaa joen takana. Kysymyksellä haetaan ilmausta auton sijainnista jokeen

nähden. Periaatteessa vastauksena voi olla olosijainen tai väylätyyppinen ilmaus.

Kysymys 18

Мый шуанныд машинал н в рзь дч м йылысь, кор ю тш тш сэні? Казьтышт йӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

видз дысь с. Тi сэні. Нь в морт дорын веж рт  видз дл м.ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)
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Mitä sanotte auton liikkeestä, kun joki on myös siellä?  Huomatkaa katselija. Te olette

siellä. Nuoli ihmisen luona merkitsee katselemista.

Kysymyksen 18 kuva

Kuvassa auto ajaa joen tällä puolella. Kysymyksellä haetaan ilmausta auton sijainnista

jokeen nähden. Periaatteessa vastauksena voi olla olosijainen tai väylätyyppinen ilmaus.

Kysymys 19

Мый шуанныд машинал н в рзь дч м йылысь, кор забор либ  потш с тш тшӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

сэні? Казьтышт й видз дысь с. Тi сэні. Нь в морт дорын веж рт  видз дл м.ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

Mitä sanotte auton liikkeestä, kun aita on myös siellä?  Huomatkaa katselija. Te olette

siellä. Nuoli ihmisen luona merkitsee katselemista.

Kysymyksen 19 kuva
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Kuvassa auto ajaa aidan takana. Kysymyksellä haetaan ilmausta auton sijainnista aitaan

nähden. Periaatteessa vastauksena voi olla olosijainen tai väylätyyppinen ilmaus.

Kysymys 20

Мый шуанныд машинал н в рзь дч м йылысь, кор забор либ  потш с тш тшӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

сэні? Казьтышт й видз дысь с. Тi сэні. Нь в морт дорын веж рт  видз дл м.ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

Mitä sanotte auton liikkeestä, kun aita on myös siellä?  Huomatkaa katselija. Te olette

siellä. Nuoli ihmisen luona merkitsee katselemista.

Kysymyksen 20 kuva

Kuvassa auto ajaa aidan tällä puolella. Kysymyksellä haetaan ilmausta auton sijainnista

aitaan nähden. Periaatteessa vastauksena voi olla olosijainen tai väylätyyppinen ilmaus.

Kysymys 21

Мый шуанныд кывзысь, потш с да баитысь йылысь? Нь в морт дорын веж ртӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

кывз м либ  кыл м.ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

Mitä sanotte kuuntelijasta, aidasta ja puhujasta? Nuoli ihmisen luona merkitsee kuunte-

lemista tai kuulemista.
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Kysymyksen 21 kuva

Kuvassa musta hahmo puhuu aidan toisella puolella ja toisella puolella on kuuntelija.

Kysymyksellä  haetaan  ilmausta  ”kuulla  aidan takaa”.  Mielenkiinnonkohteena  on  se,

onko vastauksessa käytetty egressiiviä, elatiivia tai jotain muuta. 

Kysymys 22

Мый  шуанныд  видз дысь,  потш с  да  пу  йылысь?  Нь в  морт  дорын  веж ртӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

видз дл м.ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

Mitä sanotte katselijasta, aidasta ja puusta? Nuoli ihmisen luona merkitsee katselemista.

Kysymyksen 22 kuva

Kuvassa musta hahmo katselee aidan toiselta puolelta ja toisella puolella on puu. Kysy-

myksellä haetaan ilmausta ”katsella aidan takaa”. Mielenkiinnonkohteena on se, onko

vastauksessa käytetty egressiiviä, elatiivia tai jotain muuta. 
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Kysymys 23

В дитчанныд-  ткодь кывъяс н, кор шуанныд турунвиж, л з либ  г рд мортл нӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

иныс йылысь? Мый шуанныд на йылысь? Нь в морт дорын веж рт  видз дл м.ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

Käyttäisittekö samanlaisia sanoja, kun puhutte vihreän, sinisen tai punaisen ihmisen pai-

kasta? Mitä sanotte heistä? Nuoli ihmisen luona merkitsee katselemista.

Kysymyksen 23 kuva

Kuvassa oikealla oleva hahmo katselee aidan takana olevia kolmea henkilöä, jotka ovat

eri etäisyydellä aidasta. Tässä yritetään saada selville, käyttäisivätkö puhujat eri postpo-

sitioita (tai jotain muuta ilmaisutapaa) puhuessaan erivärisistä hahmoista.

Kysymys 24

В дитчанныд-  ткодь кывъяс н, кор шуанныд турунвиж, л з либ  г рд мортл нӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

иныс йылысь? Мый шуанныд на йылысь? Нь в морт дорын веж рт  видз дл м.ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

Käyttäisittekö samanlaisia sanoja, kun puhutte vihreän, sinisen tai punaisen ihmisen pai-

kasta? Mitä sanotte heistä? Nuoli ihmisen luona merkitsee katselemista.
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Kysymyksen 24 kuva

Kuvassa oikealla oleva hahmo katselee aidan etupuolella olevia kolmea henkilöä, jotka

ovat eri etäisyydellä aidasta. Tässä yritetään saada selville, käyttäisivätkö puhujat eri

postpositioita (tai jotain muuta ilmaisutapaa) puhuessaan erivärisistä hahmoista.

Kysymys 25

К ні л з мортыс пукал ? К ні муг м мортыс пукал ?ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс) ӧль: повесть, висьтъяс)

Missä sininen ihminen istuu? Missä ruskea ihminen istuu?

Kysymyksen 25 kuva

Tällä kuvalla ja kysymyksillä haetaan lähinnä adverbi-ilmaisuja takana ja edessä.


