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1 JOHDANTO 

Tämä tutkimus käsittelee viron kielen rantamurteen länsiryhmän sanastoa ja keskittyy 

sen suomen kielestä saatuihin lainoihin. Tarkastelen viron murresanastoa 

aineistolähtöisesti leksikologian ja etymologian välinein ja esitän 41 kokonaan uutta 

lainaetymologiaa sekä yksitoista parannettua ja kolme tarkennettua etymologiaa. 

Selvitän aineistoni kautta sanaston alkuperää ja suhdetta koko itämerensuomen 

murrejatkumoon: viron muihin murteisiin ja kaikkiin viron lähisukukieliin aina 

suomesta liiviin. Uuden tutkimustiedon kannalta aineistossani oleellisinta ovat suomesta 

saadut lainasanat ja laina-alkuperien levinneisyysalue Suomessa. Niitä tutkimalla pyrin 

tarkentamaan kuvaa siitä, minkä alueen suomalaisten kielestä lainat viroon on saatu ja 

siis löytämään kielellisiä todisteita siitä, keiden kanssa viron rantamurteen puhujat ovat 

olleet tekemisissä. Seppo Suhosen (2000) hypoteesin mukaan alueella on tapahtunut 

kosketuksia esimerkiksi kaakkoishämäläisten kanssa. Työn arvo on juuri suomalaisten 

ja virolaisten välisten kontaktien, siis Viron ja Suomen kontaktikenttien tutkimisessa. 

Rantamurre kuuluu viron koillisrannikkkomurteeseen, yhteen kolmesta päämurteesta. 

Tarkastelemani rantamurteen länsiryhmä on samalla koko päämurrealueen läntisin 

ryhmä, ja sen tutkiminen on oleellista rantamurteen synnyn ja kehityksen yleisemmässä 

selvittämisessä. Mielenkiintoista on, kuvastuuko läntisyys myös kontakteissa. Suhosen 

(2000: 373) mukaan tärkeimmät kriteerit viron koillisrannikkomurteiden alkuperän 

selvittämisessä ovatkin sanojen levikki ja kontaktit naapurikansojen kanssa. 

 Ensimmäisessä luvussa esittelen tutkimani murteen käsitteen ja ominaispiirteet, 

sen puhuma-alueen historiallisen taustan, aiemman rantamurretta käsittelevän 

tutkimuksen, oman aineistoni, metodini ja käyttämäni lähteet sekä pohdin hieman 

suomen ja viron yhteisen sanaston alkuperää ja lainautuneiden sanojen tunnistamista. 

Johdatuksena tulevaan toimivat vielä sana-artikkelien laatimisen perusteeni, ja 

tarkastelun monipuolistamiseksi luon katsauksen kansan käsityksiin rannan kielestä ja 

asutushistoriasta. Toinen, työn pisin, luku koostuu sana-aineistostani koostamistani 

sana-artikkeleista. Kolmannessa luvussa esitän kokoavasti analyysiä aineistostani ja 

neljännessä luvussa käsittelen suomesta lainautuneita sanoja yksityiskohtaisesti. 

Loppupäätelmät esitän viidennessä luvussa. Vironkielisen tiivistelmän ja työn 

lähdeluettelon jälkeen liitteinä ovat työssä käyttämäni merkintätavat ja lyhenteet, kieli- 
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ja murrealueiden kartat lyhenteineen sekä koko sana-aineistoni luettelomuodossa sana-

artikkeleihin ohjaavin sivunumeroin varustettuna. 

 Tutkimuskysymykseni ovat: 

 1) Mistä viron rantamurteen länsiryhmän sanasto on peräisin? 

 2) Millaisia foneettisia ja morfologisia tai muita ominaispiirteitä aineistoni 

sanastossa on ja kuinka lainasanat on substituoitu? 

 3) Mitä sanasto kertoo rantamurteen puhujien maailmasta? 

 4) Minkä alueiden suomalaisten kanssa rantamurteen puhujat ovat olleet 

tekemisissä? 

Ensimmäiseen kysymykseen vastaavat luvun 2 sana-artikkelit. Toiseen ja kolmanteen 

kysymykseen vastaan analyysiluvuissa 3 ja 4. Viimeistä tutkimuskysymystäni pidän 

ehkä tärkeimpänä ja mielenkiintoisimpana, ja sitä käsittelee kokoavasti alaluku 4.3. 

 Työni valmistuu suomen kielen oppiaineen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja 

kulttuurien oppiaineen Viron kielen ja kulttuurin linjan yhteisenä opinnäytteenä. 

1.1 Viron koillisrannikkomurteen käsite ja rantamurre 

Viron kieli jaetaan perinteisesti kahteen päämurteeseen: pohjoisviron murteisiin ja 

eteläviron murteisiin. Pohjoisviro jakaantuu keskiviron ja koillisrannikon murreryhmiin. 

Kysymys siitä, voidaanko koillisrannikkomurretta pitää kolmantena päämurreryhmänä, 

on viron dialektologiassa klassinen. Kyseessä ovat historialliset murteet samalla tavoin 

kuin Suomessakin: ne ovat tasoittuneet oleellisesti viime sotien jälkeen. Tarkasteluni 

kohteena on siis vielä 1900-luvun alkupuoliskolla puhuttu kielimuoto. 

Koillisrannikkomurre on kaikkein suomenkaltaisinta viroa. Siinä on runsaasti 

niin äänteellisiä, leksikaalisia, morfologisia kuin syntaktisiakin piirteitä, jotka ovat 

yhteisiä suomen kanssa. Syyt tähän ovat vähintään kahtalaiset: Suuri osa niistä 

muutoksista, jotka tapahtuivat viron kielessä 1200–1500-luvulla, eivät koskettaneet 

koillisrannikkomurteen aluetta. Paikallinen murre on suomen kielen tavoin 

vanhemmalla kannalla suhteessa myöhäiskantasuomeen verrattuna muuhun 

pohjoisviroon. Tiheät suomalaisten ja virolaisten väliset yhteydet loivat edellytykset 

tälle: suomen kielen passiivinen tuki auttoi säilyttämään koillisrannikkomurteessa viron 

omia, vanhoja piirteitä. Toisaalta suomen aktiivinen vaikutus toi murteeseen runsaasti 

suomalaisia lainasanoja. (Must 1987.) 
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Varhaisemmassa tutkimuksessa koillisrannikkomurretta on käsitelty yhtenäisenä 

ryhmänä, mutta nykyään se jaetaan kahtia rantamurteeksi ja Alutagusen murteeksi 

(Viitso 1996: 395–397); nimityksiä ovat myös rannikkomurre ja koillismurre. Näistä 

rantamurre jakautuu vielä kolmeksi alaryhmäkseen. Rantamurteen länsiryhmään 

kuuluvat Jõelähtmen, Kuusalun ja Haljalan pitäjien pohjoisimmat rannikolla olevat osat 

(Haljalasta vain luoteisosa), keskiryhmään Haljalan koillisosa ja Viru-Nigula; itäryhmän 

muodostaa Vaivaran rannikko. Koillisrannikon itäosassa puhuttavan Alutagusen 

murteen puolestaan muodostavat Lüganusen aluemurre, Jõhvin aluemurre ja Iisakun 

aluemurre, jotka sijoittuvat maantieteellisesti rantamurteen keski- ja itäryhmän väliin 

(kartassa 1. Viru-Nigulan ja Vaivaran välissä olevat nimeämättömät pitäjät; tarkka 

sijainti liitteen 4 kartassa). Tämän tutkimuksen tarkastelun kohteena on rantamurteen 

länsiryhmän sanasto: Jõelähtmen, Kuusalun ja Haljalan yhteiset sanat. 

Kartta 1. Viron rantamurre (kartta teoksesta Pajusalu et al. 2009: 156). Koillisrannikko-
murteen alue on erotettu leveimmällä viivalla. 

 

Jõelähtmen, Kuusalun ja Haljalan mantereen puoliset osat kuuluvat viron 

keskimurteen koillisryhmään. Kuusalun ja Haljalan välissä sijaitsevasta Kadrinan 

pitäjästä (kartassa 1 merkitsemättä) on olemassa liian vähän aineistoa, jotta sen kieli 

voitaisiin määritellä koillisrannikkomurteeksi, ja se kuuluu näin ollen keskimurteisiin. 

Viron sanastollisia alueita tutkinut Murumets (1982: 15) pitää odotuksenmukaisena, että 

Kuusalu ja Haljala yhdistyvät Kadrinan yli, sillä rantamurteen alueen oletetaan olleen 

laajempi ja toisaalta meren yhdistävän maata paremmin. Murumets (1983: 623) jakaa 

Viron seitsemäksi sanastolliseksi alueeksi, joista yksi on pohjoisrannikko, mutta 

myöhemmin on saatu toisenlaisia tuloksia (Krikmann – Pajusalu 2000). (Ks. karttaa 

viron murrealueista liitteessä 3 sekä karttaa viron aluemurteista ja päämurrealueista 

liitteessä 4.) 
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1.1.1 Rantamurteen ominaispiirteet 

Tässä alaluvussa esittelen rantamurteen ominaispiirteet ja alaluvussa 1.1.2 rantamurteen 

länsiryhmän erityispiirteet pääasiassa Pajusalun et al. (2009: 155–158) synteesin 

mukaan. Oppikirjan (Pajusalu et al. 2009) esitys pohjautuu luonnollisesti tieteellisiin 

tutkimuksiin, koillisrannikkomurteen kyseessä ollessa Mustin (1987, 1995) töihin. Olen 

lisännyt esitykseen joitakin Mustin määrittelemiä piirteitä, joita pidän tärkeinä, sekä 

esimerkkejä omasta aineistostani milloin niitä on osoitettavissa. Nämä mainitsen 

erikseen. Annan esimerkeille yleisvironkielisten selitysten lisäksi myös suomenkieliset 

käännökset, sillä nämä kolme kielimuotoa rinnan esittämällä rantamurteen ja suomen 

yhteiset piirteet tulevat havainnollisesti esiin. 

Rantamurteen fonologisia piirteitä ovat: 

1. Viron kielelle ominaiset kestoasteet puuttuvat rantamurteesta. Niiden sijasta 

geminaattaklusiili1 vaihtelee yksinäisklusiilin kanssa kuten suomessa (raDas : rattaD 

’ratad/rattaat’). 

2. Konsonanttien palatalisaatio l. liudennus puuttuu vanhasta murteesta. 

3. Vanhassa murteessa fortisklusiilien k, p, t ääntäminen on säilynyt vokaalien 

välillä ja soinnillisen konsonantin vieressä (lukema ’lugema/lukea’, ampaD ’hambad/ 

hampaat’; aineistossani atru ’adru/merilevä’). 

4. Sananalkuiset konsonanttiyhtymät ovat enimmäkseen säilyneet, myös 

sekundaarisia yhtymiä esiintyy samassa asemassa (aineistossani klits, klitsud, kreitsima, 

krubal, kruuk, praaseldama, preks, pritsaal, trae, traks, trulling) (Must 1987: 45–46). 

5. ks-vartaloisten nominien klusiili on säilynyt obliikvisijoissa (alukse ’aluse/ 

aluksen’, varekse ’varese/variksen’, teraksine ’terasene/teräksinen’). 

6. g on kadonnut pääpainollisen tavun likvidan jäljestä (jälG : jäleD 

’jäljed/jäljet’, külG : küles ’küljes/kyljessä’, selG : seläs ’seljas/selässä’). 

                                                 
1 Viron ortografiassa (toisen kestoasteen) lyhytalkuinen geminaattaklusiili merkitään yhdellä 
fortisklusiililla, kaksi fortisklusiilia merkitsee kolmannen kestoasteen ylipitkää geminaattaa. Yksi 
leenisklusiili on ensimmäisen kestoasteen soinnittomana ääntyvän yksinäisklusiilin merkki. (Esim. I ka g 
[G], II ka k [kk], III ka kk [kk].) Rantamurteessa kestoasteita ei kuitenkaan ole, vaan ääntämys on 
suomenmukaista. Suomen geminaatta taas on laadultaan viron lyhytalkuisen geminaatan ja ylipitkän 
geminatan väliltä. Mielestäni on suhtauduttava varauksella siihen, kuinka murresanakirjoissa tätä 
ääntämystä on käytännössä merkitty, sillä vaikka EMS:ssa käytetään kolmannen kestoasteen merkkinä 
sananalkuista graavista (`), saattaa VMS(K):ssa yksi fortisklusiili merkitä myös suomalaista geminaattaa. 
Murrearkiston sanalipuissa on käytetty karkeaa transkriptiota, joka merkitsee äänteiden pituuden. 
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7. sk-yhtymä on säilynyt astevaihteluttomana (lesk : leskeD ’lesed/lesket’, 

kiskuma : kiskun ’kisun/kiskon’). 

8. õ-äänne puuttuu rantamurteesta. Sen tilalla esiintyvät alkuperäiset o, e tai a 

sekä u (Must 1987: 115–117) (aineistossani (nahk)lohe ’lõhe/lohi’). Pitkä õ on korvattu 

vanhassa murteessa ie-yhtymällä (vieras ’võõras/vieras’, piesas ’pöösas/pensas’), 

uudemmassa murteessa yhtymällä uo ~ ue ~ oe ~ öe ~ üe (vueras ~ voeras ~ vöeras 

’võõras/vieras)’. 

9. lööma-, sööma-verbien imperfektissä esiintyy öi-diftongi (löin ’lüin/löin’, 

söin ’süin/söin’). 

10. Vokaalien sisäheitto puuttuu osittain pitkän pääpainollisen tavun jälkeisessä 

avotavussa kolmi- ja useampitavuisissa sanoissa (Jõe kanDama ’kandma/kantaa’, Hlj 

kelDane ’kollane/keltainen’). Kuusalun rantakylissä toisen tavun vokaali on säännön-

mukaisimmin säilynyt. 

11. Vokaali on säilynyt osittain nominatiivin lopussa pisimpään Haljalan Seljan 

rannassa, muualla vain tietyissä sanoissa (aineistossani kalsi, kuer(t)si, kuetsi, näppisti, 

viibuti). 

12. Keskikorkeat vokaalit e ja o korottuvat h:n edellä (eh > ih, oh > uh: tegema : 

tiha ’teha/tehdä’, mees : mihe ’mehe/miehen’, koht : kuha ’koha/kohdan’; aineistossani 

esiintyvät sekä lohe että luhe ’lõhe/lohi’). 

13. i ei ole muuttunut diftongeissa e:ksi o:n, a:n ja ä:n jäljessä (päiv(ä) ’päev/ 

päivä’, poig(a) ’poeg/poika’, lainama ’laenata/lainata’; aineistossani kaibas-). 

Paikoitellen esiintyy myös diftongin jälkikomponentin madaltumista erityisesti v:n ja  

r:n edellä (Must 1995: 22). 

14. aa ja ää ovat säilyneet diftongiutumattomina (pää ’pea/pää’, Jõe sääDämä 

’seadma/säätää’). 

15. k on muuttunut *kl- ja *kr-yhtymissä u:ksi (kaul(a) ’kael/kaula’ <*kakla,  

naurama ’naerma/nauraa’ <*nakrama; aineistossani neul ’nõel/neula’ <*nekla). 

16. Mari Must (1995: 21) pitää yhtenä koko koillisrannikkomurteen yhteisenä 

piirteenä pitkien keskikorkeiden vokaalien diftongiutumista ee > ie (Jõe iä, ia), oo > uo, 

öö > üö. Aineistoni perusteella pidän tätä rantamurteen ehdottomasti mainitsemisen 

arvoisena piirteenä (esim. liemutama; pialpidi; luogitama, nuot; üösitel ~ üösetel). Sama 

muutos on tapahtunut suomessa, ia, iä tosin vain savolaismurteissa. 



6 

17. Vanhalle murteelle tyypillisiä ovat lisäksi ü-loppuiset diftongit äü, öü, jotka 

ovat säilyneet parhaiten Kuusalun Kolgan ja Konnun rannassa (Must 1995: 22). (Esim. 

aineistossani käümätseld.) 

Morfologisiin piirteisiin taas kuuluvat seuraavat ilmiöt: 

18. i-imperfektiä käytetään rantamurteessa säännönmukaisemmin kuin 

Alutagusen murteessa. Parhaiten se on säilynyt Kuusalun rannikolla (vei ’viis/vei’, tahin 

’tahtsin/tahdoin’, kuulin ’kuulsin/kuulin’). 

19. Preesensin 3. persoonan muoto on vahva-asteinen, yksikön 3. persoonan 

vanha muoto vokaaliloppuinen (tämä anDa ~ anDaB ’ta annab/hän antaa’) ja monikon 3. 

persoonan päätteenä esiintyy -vAd (nämäD andavaD ’nad annavad/he antavat’, lähteväD 

’lähevad/lähtevät’). 

20. Passiivin preesensissä ei ole kse-tunnusta (aeDa ~ aetta ’aetakse/ajetaan’, 

kiskuDa ~ kisutta ’kisutakse/kiskotaan’). Passiivin tunnus liittyy vokaalivartaloon niissä 

A- ja tA-verbeissä, joissa on pitkä ensi tavu (anneDa Hlj annetta ’antakse/annetaan’, 

kirjuDetta ’kirjutatakse/kirjoitetaan’). 

1.1.2 Rantamurteen länsiryhmän erityispiirteet 

Edellisessä alaluvussa esitetyt piirteet koskevat yhteisesti koko rantamurretta, joka 

jakautuu erityispiirteiden mukaan vielä alaryhmiin. Näiden ryhmien väliset erot ovat 

tuntuvat. Rantamurteen länsiryhmä on itämerensuomen länsiryhmälle läheisempi, 

rantamurteen itäryhmä taas itämerensuomen itäryhmään kuuluva. Esimerkiksi 

länsiryhmän monikon verbintaivutus on suomen hämäläismurteiden kaltainen, 

itäryhmän taivutus karjalan ja inkerin kaltainen. 

Taulukko 2. Rantamurteen ryhmien väliset oleellisimmmat erot. (Mustin 1995, Viitson 
1996 ja Pajusalun et al 2009 mukaan.) 

piirre ja yleisviron 
esimerkki 

Länsiryhmä 

(Jõe Kuu Hljlänsi) 

Keskiryhmä 

(Hljitä VNg) 

Itäryhmä 

(Vairannikko) 

mon. 1. ja 2. p. pr. 
(yl. sööme, sööte) 

-mme, -tte 
süömme, tulette 
imperat. olkke 

-mma, -tta 
süömmä, tuletta 
imperat. olkka 

-mmO, -ttO 
süömmö, tuletto 
imperat. olkka 

mon. 3. p. 
(imperfekti tulid; 
preesens tulevad) 

-d 
imp. tulid ’tulivat’ 
(tulevad ’tulevat’) 

-va ~ -vatta 
imp. tuliva 
pr. tuleva 

loppu-t 
imp. tullit 
pr. tullet 
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-nud-partisiippi 
(yl. olnud, söönud; 
-tud: pandud, nähdud) 

vokaalin kato 
yleinen (-nd-loppu) 
olnd, käind, 
kolistund 
(Must 1995: 37) 

-nU-loppuinen 
ollu, laussu, juonu, 
kündanu, süönü, 
paranDannu; 
-tu-loppuinen 
pandu, nähtu, 
kirjudettu 

-nud-partisiippi 

monikon genetiivi mon. i-vartaloon 
liittyy je-gen. ja je-
mon. Jõe saarilla ja 
Kuu rannikolla 

  

monikon partitiivi 
(yl. võõraid, hooneid, 
põrsaid; 
yks. Eevat, karu)  

monikossa yks. 
gen. kaltainen 
viera, puolikku 

mon. diftongillinen 
ja päätteetön kindai, 
uonei, porsai; 
yksikössä da-part. 
Ievata, karuDa 

 

transl. pääte (yl. -ks) -ks: vanaks -st: vanast -st: vanast 
jälkitavun u/o (yl. u) u: järsku, rohud o: järsko, rohod u: järsku, rohud 
vokaalisointu 
(yl. puuttuu) 

ä- ja ü-sointu erit. 
Kuusalun Kolgan ja 
Kõnnun rannassa 

ä-sointu säännöllinen 
ä- ja ü-sointu sekä 
myöhäinen ö-sointu 

Länsiryhmän omia erityispiirteitä ovat: 

1. hr-yhtymä on säilynyt (ohraD ’odrad/ohrat’, kehrämä ’ketrama/kehrätä’). 

2. d on kadonnut tai muuttunut j:ksi toisen tavun jälkeen mm. us, üs-johdoksissa 

Kuusalun Kolgan ja Kõnnun rannan murteessa sekä sanoittain naapurimurteissa (Must 

1987: 60–61) (kevät̀ : keväjäl̀ ’kevadel/keväällä’, jaGaus ~ jaGajus ’juukselahk/jakaus’; 

aineistossani kaiba(j)us ’kaebus’, mardajus ’mardus’, obajus ’obadus’). 

3. Mustin (1987: 87) mukaan sananalkuinen h on säilynyt ainakin mainitun 

teoksen kirjoittamiseen asti Kuusalun Kõnnun rannan vanhassa murteessa, ja vielä 

1920-luvulla se on esiintynyt Kuusalun Kolgan rannassa. 

4. Vokaalisointu esiintyy erityisesti Kuusalun Kolgan ja Kõnnun rannassa (tüttär 

’tütar/tytär’, männü käpü ’männi käbi/männynkäpy’, süGüsül ’sügisel/syksyllä’; 

aineistossani kihistämä, kärämä, kühnämä, märginesä, tükkünesä, vähikä(ne)). 

5. Translatiivi on ks-loppuinen itävirolaisen st-translatiivin sijaan. 

6. s̀-loppuinen inessiivi esiintyy nomineissa, inessiivisissä adverbeissä ja 

infiniittimuodoissa (täis̀ ’täis/täysi’, lamBas̀ ’lambakarjas/paimenessa’, tulles̀ ’tulles/ 

tullessa’, vaanimas̀ ’luuramas/vakoilemassa, vaanimassa’). 
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7. Yksikön genetiivin näköinen monikon partitiivi esiintyy erityisesti Kuusalun 

Kolgan ja Kõnnun rannassa (viera ’võõraid/vieraita’, puolikku ’poolikuid/puolikkaita’). 

8. Monikon 1. ja 2. persoonan päätteet ovat -(m)me ja -tte (juom(m)e ’joome/ 

juomme’, lase(m)me ’laseme/laskemme’, süötte ’sööte/syötte’, olette ’olete/olette’). 

9. Monikon i-vartaloon liittyy je-genetiivi ja je-monikko pääasiassa Jõelähtmen 

saarilla ja Kuusalun pohjoisrannikolla (puijeGa ’puudega/puiden kanssa’, lapsije ~ laste 

’laste/lapsien’, Kuu sanuje ’sõnade/sanojen’). 

10. Adessiivissa on pitkä l myös painottoman tavun jäljessä (merel̀ ’merel/ 

merellä’, talvel̀ ’talvel/talvella’); sivupainon jäljessä ja adessiivisissa adverbeissä koko 

koillisrannikolla ja itämurteissa. 

Rantamurteen asema itämerensuomen murteiden jatkumossa on jännittävä. Se ei 

edusta selvästi yhtä murretyyppiä vaan siinä on piirteitä niin lännestä ja idästä kuin 

pohjoisesta ja etelästäkin. Rantamurretta onkin pidettävä siirtymämurteena 

itämerensuomen läntisen ja itäisen ryhmän välillä sekä suppeammin suomen murteiden 

ja pohjoisviron keskimurteen välillä. 

1.2 Viron rantamurteen alueen historiallinen tausta 

Suomalaisten ja virolaisten väliset vuosisatoja kestäneet kontaktit Suomenlahden 

alueella loivat edellytykset sille, että viron murre alueella säilyi morfofonologisesti 

vanhakantaisena ja toisaalta sai sanastollista lainaa suomesta. 

 Eräiden käsitysten mukaan Harjumaan ja Virumaan rannikko ei ollut vielä 

kauttaaltaan asutettu vielä 1200-luvulla, sillä viikingit ja myöhemmin merirosvot tekivät 

alueesta turvattoman, mutta toisaalta Liber Census Daniaessa mainitaan rantakyliä 

samalta vuosisadalta ja mm. Jõelähtmen, Kuusalun ja Haljalan pitäjät (Johansen 1933: 

233–234, 250–252). Keskiajalla Viron ruotsalaisasutus – Suomenlahden ylitse tullut – 

ulottui pohjoisrannikolle asti ja Kuusalun kylät Salmistu ja Kaberneeme olivat täysin 

ruotsalaisia (Johansen 1933: 157–164). 

1.2.1 Migraatio 

Suomenlahden yli on paettu vuosisatojen ajan molempiin suuntiin ja asetuttu elämään 

uuteen maahan, niin virolaiset Suomeen kuin suomalaiset Viroon (Liiv 1931: 17). Tätä 

todistivat jo tuolloin tehdyt murretutkimukset, kirjoittaa Otto Liiv ja viittaa professori 
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Julius Mägisten vuonna 1930 pitämään puheeseen virolaisista vaikutuksista Itä-

Suomessa (mts. 18). Virolaisten jo satoja vuosia sitten alkaneesta Suomeen muutosta 

todistavat Suomen etelärannikon Viro- ja Est-paikannimet (näistä tarkemmin Grünthal 

1997 sekä Melander 1937a: 64–67; mahdollisista virolaisista lainanimistä 

Uudellamaalla Pitkänen 2002). Vuonna 1351 Padisen luostari sai patronaattioikeuden 

Porvoon pitäjässä; sekaisella 1500-luvulla virolaisia talonpoikia pakeni Suomeen. 1600-

luvulla pakeneminen lisääntyi, ja erityisen voimakkaaksi se muuttui Suuren Pohjan 

sodan aikaan ja sodan jälkeisenä Venäjän vallan aikana. Suuren Pohjan sodan jälkeen 

Viron rannikko oli lähes autioitunut. Alueen poikki kulki sotareitti Tallinnasta Narvaan, 

ja rutto hävitti sen, mihin sotilaat eivät pystyneet. Alueella jäi tyhjiksi lukuisia 

maatiloja, joista viljavamman maan houkuttelemat suomalaiset saattoivat valita uuden 

kotinsa. Vuonna 1705 paljon virolaisia ja inkeriläisiä pakeni Kirkkonummelle, jonne he 

jäivät talollisten töihin. Porvoossa virolaisia oli elänyt jo kauan ennen Pohjan sotaa, 

mutta vuodesta 1710 alkaen sinne paettiin Virosta suurin joukoin; Porvoon Pirttisaarelle 

(ruots. Pörtö) syntyikin lukuisa virolaisasutus. Muuttajia lienee houkuteltu työvoimaksi 

kalastuksen palvelukseen. Pakeneminen oli kielletty, mutta niin toimittiin muun muassa 

siksi, että Suomen lait antoivat usein paremman turvan kuin venäläiset. Useat Suomeen 

paenneet virolaiset pitivät salaa yhteyttä vanhaan kotimaahansa ja heidän kauttaan 

saatiin tietoja uusista elinolosuhteista. (Liiv 1931: 18.) Vuosina 1741–1743 käydyn 

Ruotsin ja Venäjän sodan jälkeen Ruotsissa annettiin erillinen käskykirje Liivinmaalta 

paenneiden luterilaisten ”ystävällisestä vastaanotosta” ja asuttamisesta Ruotsiin, ts. 

Suomenlahden pohjoispuolelle, ja pakeneminen muuttui yleiseksi ilmiöksi (Orrman 

1996: 98–99; Liiv 1937: 8). 1700-luvun lopulla pakeneminen kasvoi entisestäänkin 

paitsi maaorjuuden myös Ruotsin ja Venäjän vuosina 1788–1790 käymän sodan vuoksi. 

Viron rantapitäjissä pakeneminen Suomeen tuli niin tavalliseksi, että sitä alettiin 

aktiivisesti pyrkiä estämään. Katariina Suuri vaati moisionherroja kohtelemaan 

virolaisia inhimillisemmin ja rantojen rajavartijoiden lisäksi vartiointiin sijoitettiin 

kasakoita, joiden kanssa virolaisilla syntyi yhteenottoja. Rantavahdeilla ei kuitenkaan 

ollut veneitä, joilla seurata pakenijoita. Vielä vuonna 1906 kuusitoista kuusalulaista 

perhettä muutti Porvoon ja Loviisan välille Pernajan Kabböleen2, jonne syntyi 

vuosikymmeniksi virolainen kylä. (Liiv 1931: 18–19.) 

                                                 
2 Kabbölestä ks. Suhonen 1980; Boman 1992; Punttila 1992, 1996; Kabböle 100 2006. 
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 Lähes koko saman ajan lahden yli lähdettiin myös toiseen suuntaan. 

Suomalaisten siirtymisestä Viroon on tietoja Liivin (1931: 18) mukaan jo 1500-luvun 

alusta, jolloin erityisesti Porvoon seudulta tultiin Tallinnaan ja muualle Viron 

rannikolle. Useissa pitäjissä tiedetään eläneen suomalaisia, ja Liiv esittää suomen 

vaikutuksen rantamurteisiin olleen huomattava. Tälle arviolle pitänee kuitenkin antaa 

historioitsijan, ei kielentutkijan lausunnon painoarvo, kun otetaan huomioon, ettei Liiv 

ilmoita lähdettä, johon hän asiassa viittaa. Länsi-Karjalasta ja Itä-Uudeltamaalta muutti 

1500-luvun jälkipuoliskolla Viroon kolmisensataa perhettä, kuten Veikko Mattila 

seikkaperäisesti artikkelissaan esittää (Mattila 1939). Tämä tapahtui siis jo 

vuosikymmeniä ennen Ruotsin suurvalta-ajan muuttoliikettä. Paul Johansen (1951) 

käsittelee muuttoliikettä Suomen rannikolta, erityisesti Porvoon seudulta, Viron 

pohjoisrannikolle jo 1200-luvun alkupuolelta lähtien. Suomenkielisten muutto olisi 

alkanut 1300-luvun lopussa, ja lähdetty olisi aina Viipurista asti. 1500-luvun 

puolivälissä muutto oli niin runsasta, että Suomen viranomaiset olivat yrittäneet sitä 

estää. (Johansen 1951: 122, 123.) Juhan Vasarin (1931: 559) mukaan 1600-luvun 

puolivälissä Virumaan kartanoiden talonpojista 22,6 % oli suomalaisia ja suomalaisia 

koko Virumaalla oli 15–18 %. Johansenin (1951) mukaan historiallisissa lähteissä 

esiintyvien henkilönnimien perusteella suomalaisia on asunut 1600–1700-luvulla Etelä-

Virossa sekä Keilan ja Harju-Madisen pitäjissä; 1730-luvulla tunnetaan 

suomalaisasutusta myös Haljalasta (Püvi 1982: 220). Vuonna 1759 päivätyssä kirjeessä 

pyydetään palauttamaan Suomeen joukko Porvoosta paenneita miehiä, joiden oletettiin 

olevan Pranglin saarella tai Kolgan kartanossa. 1700-luvulla suuri osa Tallinnan 

palvelusväestä oli suomalaisia, jotka olivat tulleet maahan paremman palkan vuoksi, ja 

Tallinnan tärkeitä kauppapaikkoja olivat Vironlahti ja Vehkalahti3. Nämä suhteet 

vallitsivat Johansenin (1951: 78) mukaan jo ennen vuotta 1262 ja suhteet Koivistolle 

vuodesta 1259. 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa Suomesta paettiin nälkää, ja 

Kirkkonummen ja Helsingin lisäksi Porvoo oli oleellinen lähtöpaikka. Tallinnasta taas 

lähdettiin etsimään sopivaa työtä Helsinkiin, Porvooseen tai Loviisaan. Viron 

demografiset kontaktit Itä-Uudellemaalle olivat kuitenkin vahvemmat kuin Länsi-

Uudellemaalle. (Pullat 1998: 76–77, 79, 81.) 

                                                 
3 Artikkelissa mitä ilmeisimmin virheellisessä asussa Verkalahti. 
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 1500–1700-luvuilla kumpaankin suuntaan tapahtuneen migraation Riho 

Grünthal määrittelee satunnaiseksi ja kirjoittaa muuttajien assimiloituneen nopeasti. 

Myös 1700–1800-lukujen satunnainen, suomalaisilla Ruotsin ja virolaisilla Venäjän 

vallan sotilaskarkuruuteen perustuva migraatio, jätti alueellisesti vain heikosti 

tunnistettavan kielellisen vaikutuksen. (Grünthal 2009: 237–238.) Myös Püvi (1990: 34) 

katsoo suomalaisten assimiloitumisen tapahtuneen pian. 

Onkin ongelmallista, paljonko jälkiä muuttoliike jättää kieleen, mutta 

kontaktilingvistiikan nykytietämyksen mukaan lainaa otetaan selvästi enemmän 

maantieteellisesti hieman etäämpää, ei aivan lähiympäristöstä. 

1.2.2 Vaelluspyynti 

Virolaiset ovat perinteisesti käyneet vaelluspyynnissä (rändpüük) Suomen rannikolla, 

sillä siellä on paremmat edellytykset kalan kutea (Luts 1960: 149). Vanhimmat tiedot 

tavasta ovat 1500-luvulta (Melander 1937a: 63). Kyse oli viikkojen mittaisista 

pyyntiretkistä, joita tehtiin Arved Lutsin (1960: 130) mukaan vanhalla ajalla ja vielä 

1800-luvun alkupuolella perheen koko vuoden kalantarpeen turvaamiseksi. Esimerkiksi 

Kotkan Haapasaarella oli 1700-luvun lopulla enemmän virolaisia kuin suomalaisia 

kalastajia (mas. 150). Oleellisia syitä lähtöön olivat kalan huono esiintyminen omissa 

vesissä tai huonot kalastusolosuhteet: Viron pohjoisrannikko on melko saareton, ja 

silakka viihtyy luotojen läheisyydessä. Pohjoisen Suomenlahden saaristo tiedettiin jo 

muinoin kalojen kutupaikaksi. 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa syynä oli pyytää 

kala lähempänä markkinoita, ja tuolloin eniten vaelluspyyntiä harjoittivatkin 

ensisijaisesti myyntiä varten kalastavat ammattikalastajat. Markkinat houkuttelivat 

erityisesti Suomenlahden ulkosaarien asukkaita. Kalastuksessa oli vahvat kollektiivisen 

työn perinteet, eivätkä suhteet rajoittuneet omien keskisiksi, vaan tekemisissä oltiin yhtä 

lailla suomalaisten kanssa. (Luts 1960: 129.) Viron pohjoisrannikon kalastuksessa onkin 

yhtäläisyyksiä suomalaisen kalastuksen kanssa juuri vaelluspyynnin vuoksi (Luts 1997: 

51). Toisaalta 1600-luvun kolmannella neljänneksellä Porvoon ja Pernajan pitäjissä sekä 

rahvas että aatelisto valittivat virolaisten luvattomasta kalastuksesta, ja vuonna 1672 

määrättiin asetetettavaksi miehiä pitämään silmällä virolaisia (Melander 1937a: 64; 

1937b: 155–156). 
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  Suullisessa perinteessä on paljon tietoja Haljalan, Kuusalun sekä Jõelähtmen ja 

Viru-Nigulan rantalaisten käymisestä Suomen rannikolla kalassa 1800-luvulla. 

Koillisrannikon murretekstien kokoelmassakin (Must 1995) on kertomuksia siitä: 

”Vanasti käüdi siit Suomess kalastamass. - - kevädel mendud ja siis ninda jaanipäivä paikku 
jälle tuldud siis sielt tagasi.” 
Evald Lindström, s. 1915, 59 vuotta (1975). Tammistu küla, Kuusalu. 
(’Ennen täältä käytiin Suomessa kalastamassa. - - keväällä mentiin ja juhannuksen aikoihin taas 
tultiin takaisin.’) (Mts. 143, suomennos omani.) 

Juuri näillä seuduilla tapa oli perinteinen, eikä muualta Virosta ole tietoja vastaavasta. 

Jõelähtmen Neemen kylä ja Pranglin saari olivat läntisimmät paikat, joista käytiin 

Suomessa kalastamassa, itäisimmät paikat taas sijaitsivat Viru-Nigulassa. Kaikkein 

eniten Suomen rannikolla ja saarilla käytiin Kuusalusta. Silakan pyyntiin lähdettiin 

kevään kutuaikana viimeistään eerikinpäivänä 18.5. sekä loppukesällä lauritsanpäivän 

(10.8.) aikaan, syksyllä pyynnissä oltiin mihklinpäivästä 29.9. katrinpäivään 25.11. 

Syksypyynti oli laajalle levinnyttä erityisesti siellä, missä peltoa oli vain vähän ja 

kalastuksella oli elettävä. Joka kylällä oli omat perinteiset kalastuspaikkansa4. 

Jõelähtmen Neemen kylän ja Pranglin saaren pyyntipaikka oli Mustaviiri Suursaaren 

lähellä. Kuusalusta käytiin kaikkein laajimmalla alueella: Virvestä mentiin Kuuskarin 

saarelle ja Viipuriin päin; Leesiltä taas lähdettiin Porkkalaan kilohailia pyytämään. 

Viinistulta käytiin Kilpisaarella, Kõueselin ja Astaskerin saarilla, Loviisan läheisillä 

saarilla (Tehtari (myös virolainen nimi), Pestu, Sandjumaa, Haminaholma 

(Haminholma), Kampus (Kampukse) jne.), Porvoon lähellä, Helsingin lähellä (Touvi, 

Ligesholm, Håkansvik (Ogansviig) jne.), Pärispealta käytiin Håkansvikissä, Suurpealta 

Kampuksella ja Tammiossa. Haljalan Lahen kylästä käytiin Aruskerin saarella, 

Pedassaarelta Preiskerin saarella, Natturista Suursaarella, Kilpisaarella ja Sävyöllä (l. 

Pien-Tytärsaari, Säüvesaar), Toolsesta Pien-Tytärsaarella, Lobin kylästä Sandjussa, 

Vainupealta Pien-Tytärsaarella ja Länsi-Viirissä (Viire). Harju- ja Virumaan rannikolta 

on lisäksi käyty suomalaisten palkollisina nuottapyynnissä. (Luts 1960: 132, 150, 152.) 

                                                 
4 Luts käyttää Suomen saarista ja lahdista virolaisia kansankielisiä nimityksiä (Luts 1960: 152). Jos 
suomalainen nimi on ollut mahdollista selvittää, käytän sitä ja esitän virolaisen nimen sulkeissa. 
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Kartta 2. Virolaisten vaelluskalastuksen alueet Suomenlahden saarilla ja lahden 
pohjoisrannikolla 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa: ––> kalastamaan omin pyydyksin, 
- - - -> kalastamaan palkollisiksi suomalaisille. (Must 1987: 15 Lutsin 1960 mukaan.) 

 
Rantamurteen länsiryhmä: JÕELÄHTME: Prangli, Neeme; KUUSALU: Leesi, Tammistu, Juminda, Tapurla, 

Virve, Suurpea, Pärispea, Viinistu; HALJALA
LÄ: Käsmu, Lobi, Lahe, Natturi, Pedassaare, Vergi, Vainupea. 

Keskiryhmä: HALJALA
ITÄ: Karepa, Toolse; VIRU-NIGULA: Mahu. Itäryhmä: VAIVARA: Narva-Jõesuu. 

 Uudemmalla ajalla, 1800-luvun lopulta Viron ensimmäisen itsenäisyyden 

(1918–) aikaan, koillisrannikon alueella on puolestaan käyty vaelluspyynnissä muualta 

Virosta: Hiidenmaalta, osasta Saarenmaata, länsirannikon Ridalasta ja Muhun saarelta. 

Hiidenmaalaiset pyysivät nuotalla kilohailia Jõelähtmen, Kuusalun, Kadrinan ja 

Lüganusen rannikolla, saarenmaalaiset puolestaan verkoilla silakkaa Viru-Nigulan, 

Lüganusen, Jõhvin ja Vaivaran rannikolla sekä (1930-luvulla) läänemaalaiset Viru-

Nigulan rannikolla. Lisäksi saarelaisia oli palkallisina nuotanvetäjinä Haran saarella 

Kuusalussa, muhulaisia taas oli ennen ensimmäistä maailmasotaa palkallisina vain 

Kuusalun Kolgan rannassa venäläisellä nuotalla pyytämässä. Virumaan rantalaiset, jotka 

eivät olleet yhtä taitavia kalastajia kuin harjumaalaiset, ovatkin sanoneet, että vasta 

saarelaiset ja läänemaalaiset näyttivät heille, kuinka kalaa pitää pyytää. (Luts 1960: 

130–131, 141, 143–145.) 
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1.2.3 Seprakauppa 

Seprakaupassa oli kyse suomalaisten ja virolaisten välisestä vaihtokaupasta, jonka syyt 

olivat siinä, että Suomenlahden saarilla oli kalaa mutta ei viljelysmaata, Pohjois-Virossa 

taas maa oli viljavaa mutta kalavedet huonot. Suomelle kuuluneiden Suomenlahden 

ulkosaarten (Suursaari, Tytärsaari, Lavansaari, Seiskari) asukkailla oli omat seprat 

Virossa, joiden kanssa kauppaa tehtiin vuodesta toiseen ja sukupolvesta seuraavaan. 

Seprasuhteet periytyivät, mutta sopimuksia solmittiin myös vuodeksi kerrallaan. 

Suomalaiset kalastajat kävivät Virossa kahdesti vuodessa: keväisin he veivät virolaisille 

kalaa, syksyisin virolaiset antoivat vastineeksi viljaa ja myöhemmällä ajalla myös 

perunaa. Viron seprat eivät kuitenkaan asuneet aivan rannassa, sillä rantalaiset kalastivat 

itse eikä rannassa juuri ole viljelysmaata. Seprakauppaa tiedetään varmasti käydyn 

1800-luvun alusta asti, mutta sen arvellaan olevan huomattavasti vanhempaa perua. 

Esimerkiksi Vilkuna olettaa sen alkaneen 1200-luvulla. (Vilkuna 1964a: 11, 1964b: 

147; Punttila 1965; Luts 1969: 300; Elstrok 1999: 44.) Viron neuvostomiehitys vuonna 

1940 esti virolaisten pääsyn merelle ja sulki satamat myös maahan tulijoilta, mikä 

viimeistään lopetti vuosisataisen seprakaupan (Grünthal 2009: 237–238). Raimo 

Päiviön (2009) väitöstutkimuksen mukaan seprakauppa hiipui 1800-luvun lopulta 

ensimmäiseen maailmansotaan asti ja loppui 1920–1930-luvulla. Seprakauppaa 

kuvaavat kartat täydentävät toisiaan ja ovat vertailun helpottamiseksi samalla sivulla 16. 

Seprakaupan ydinalue koskettaa rantamurteen länsiryhmän alueesta vain 

Haljalaa ja sen Käsmun, Võsun ja Vergin kyliä sekä rantamurteen keskiryhmän alueen 

itäisen Haljalan Toolsea sekä Viru-Nigulan Kundaa, Mahua ja Letipeaa. Lüganusella 

sijaitsevat Purtse ja Ontika kuuluvat jo Alutagusen murteen alueeseen. 1800-luvulla 

vaihtokauppaa käytiin myös Kuusalussa ja Jõelähtmen Jägala-Jõesuussa sekä Tallinnan 

länsipuolella Keila-Jõesuussa ja Paldiskissa (Luts 1969: 293). Erilaisia tilastolähteitä 

tutkimuksessaan käyttäneen Päiviön (2009: 18) mukaan tätä nykyä näyttää selvältä, että 

1860-luvulle asti Kuusalussa käytiin aina Helsingin pitäjän, Sipoon ja Porvoon pitäjän 

alueelta asti; tosin jo Luts (1969: 293) esittää Uudeltamaalta käydyn Jõelähtmen Jägala-

Jõesuussa. Kaukiaisen (1975: 233–234) mukaan koivistolaisten kauppamatkat Viroon 

(Mahuun ja Toolseen) päättyivät aikavälillä 1870–1890, sillä suunnaksi vaihtui Pietari. 

Haljalan Käsmussa ja Võsulla kävivät Tammion ja Kuorsalon kalastajat, 

Vergissä taas  haapasaarelaiset ja kaunissaarelaiset. Kuusalun kylissä käytiin 
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Uudeltamaalta aina Helsingistä Loviisaan. 1860-luvulla Käsmu vaihtui Vainupeaan. 

Vergi on ollut keskiajasta lähtien tärkeä seprakaupan keskus, ja nimi Vergi on mainittu 

ensi kertaa vuonna 1309, sen satama taas 1469. Ensi maininta Võsusta on vuodelta 

1586. (Vilkuna 1964b: 152; Luts 1969: 292–293; Elstrok 1999: 22–23, 25–27, 168.) 

 Seprakaupan lisäksi Suomenlahden yli on tietysti käyty myös pitkäaikaiseen 

sitoutumiseen perustumatonta kauppaa (Luts 1968, 1969). Suomalaiset kalastajat myös 

myivät kalaa Virossa, ja suursaarelaisen FT Volmari Porkan (1854–1889) vuonna 1881 

julkaistun kirjoituksen mukaan Toolsella käydessään Suursaaren suomalaiset 

virolaistivat puhettaan parhaansa mukaan, jotta kala saataisiin hyvin kaupaksi (Vilkuna 

1964b: 141; Elstrok 1999: 37–38). 

 Virolaisten perunanvienti Suomeen alkoi 1870–1880-luvulla. Ajan suurimmassa 

kauppakeskuksessa Helsingissä käytiin Viron Noarootsin ja Vergin väliseltä rannikolta 

– siis koko rantamurteen länsiryhmän alueelta. Kuusalusta vietiin perunaa lisäksi 

Kotkaan ja Viipuriin, joihin suuntautuivat myös Vergin itäpuolisen Virumaan matkat. 

Vähemmän perunoita vietiin Kuusalusta lisäksi Turkuun, Hankoon, Tammisaareen, 

Pirttisaarelle, Loviisaan ja Haminaan; kahdessa viimeksi mainitussa käytiin myös 

Haljalasta. Virumaalta perunaa vietiin myös Pietariin. Suursaarelle, Tytärsaarelle ja 

muille Suomenlahden saarille suomalaiset hakivat perunansa Virosta itse. (Luts 1968: 

105, 109.) 
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Kartta 3. Seprakauppasuhteet (Elstrok 1999: 168). Karttaan merkityt rantamurteen 
länsiryhmän kylät ympyröity, Haljalan länsimurteiset kylät alleviivattu. 

 
KUUSALU: Hara, Loksa, Viinistu, Turbuneeme; HALJALA

LÄNSI: Käsmu, Võsu, Vergi; 
HALJALA

ITÄ: Vainupea, Karepa, Toolse; VIRU-NIGULA: Kunda, Mahu, Letipea; 
LÜGANUSE: Purtse, Ontika; JÕHVI: Toila, Sillamäe; VAIVARA: Narva-Jõesuu. 

Kartta 4. Suomalaisten kalastajien sepramatkojen päätesatamat Viron rannikolla 
(Vilkuna 1964b: 152). Haljalan länsimurteiset kylät ympyröity. 

 
HALJALA

LÄNSI: Käsmu, Võsu, Vergi; HLJ
ITÄ: Toolse; VNG: Kunda, Mahu; LÜG: Purtse, Ontika. 
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1.2.4 Salakuljetus 

Suomesta ja Ruotsistakin Viroon on jo vanhemmalla ajalla salakuljetettu erilaisia 

tavaroita (esim. suolaa, tulitikkuja, kahvia, tupakkaa, tekstiilejä, kengitysnauloja, rautaa, 

pikilankaa, laakivettä; tästä ks. artikkelia laagvesi) niin varta vasten kuin muun maassa 

käymisenkin yhteydessä (Luts 1968: 104, 120–121; Elstrok 1999: 91–92), mutta viinan 

vuosisatainen salakuljetus Virosta muuttui järjestäytyneeksi vasta Suomen kieltolain 

(1919–1932) tultua voimaan (Pullat 1993). Erityisesti Kuusalun Viinistun ja Tapurlan 

kylistä vietiin pirtua Suomeen (Norvik 1996: 141). Pirtun salakuljetus on tuottanut 

jonkin verran kielellistä lainautumista, joka on yleensä erotettavissa aihepiirinsä 

perusteella. 

1.2.5 Yhteenveto 

Viron koillisrannan ja erityisesti rantamurteen länsiryhmän puhujien elämä on ollut 

hyvin erilaista sisämaan virolaisten oloihin verrattuna. Suuret ja vaikeakulkuiset 

suoalueet ja tiheät havumetsät eristivät rannat manner-Virosta, ja luonnollisen 

kulkureitin, veden, vuoksi Suomi oli näin ollen lähempänä. Kuusalulaisen Edgar 

Lillheinin (Pärispean Viinistun kylästä) mukaan asioita hoidettiin Viron kaupunkien 

sijaan mieluummin Suomessa ja esimerkiksi lääkäriin lähdettiin Helsinkiin (Norvik 

2000: 194; ks. myös Luts 1960: 149–154). Merimatkat olivat toki pitkiä ja 

vaarallisiakin, mutta se tuntuu kuuluneen rantalaisten elämään luonnollisena asiana: 

Meri andab, meri ottab, kuuluu kuusalulainen sananlasku. Ants Viires (2008 [1998]: 

452) jakaakin Viron 1800-luvun kansankulttuurin alueisiin, joista 

koillisrannikkomurteen alue on omansa. Sen kulttuurissa heijastuvat vuosisatoja 

kestäneet suhteet suomalaisten ja inkerinmaalaisten kanssa, ja sille tyypillisinä 

suomalaisina vaikutteina Viires (mp.) mainitsee mm. tapaninpäivän vieton ja pieksujen 

(Soome sussid) käyttämisen. Ilmar Talve (1972: 197) puolestaan on lainasanojen ja 

aineellisen kulttuurin perusteella osoittanut, että Viron pohjoisrannikolla on ollut tiiviit 

kosketukset Kaakkois-Suomen länsiosaan, Kymenlaaksoon, Suomenlahden saartelle ja 

Uudenmaan rannikolle. 
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1.3 Viron, suomen ja ruotsin murteiden kontaktialue Suomenlahdella 

Historiallisen ja kansatieteellisen tiedon perusteella voidaan määritellä viron 

koillisrantamurteen puhujien kontaktialue Suomessa. Maantieteellisesti läntisten 

murteiden (Jõe Kuu Hlj VNg) puhujien kosketukset tapahtuivat itäiselle Uudellemaalle 

ja Kaakkois-Hämeen eteläosaan Porvoon seudulle, Kymenlaaksoon, Suursaarelle ja 

myös Etelä-Karjalan Viipuriin. Maantieteellisesti itäisten murteiden (Lüg Jõh Vai) 

puhujat olivat puolestaan kontaktissa ainakin Etelä-Karjalaan (Karjalan kannakselle) ja 

Suomenlahden saarille (Suursaari, Tytärsaaret, Lavansaari, Seiskari jne.). 

 Läntisen rantamurteen aluetta lähemmin tarkastellen jõelähtmeläisten kontaktit 

olivat Suursaarelle, kuusalulaisten Porkkalaan, Helsinkiin, Porvooseen, Pernajaan, 

Loviisaan, Haminaan, Viipuriin sekä Suursaarelle; haljalalaisten taas Loviisaan, 

Haminaan, Suursaarelle sekä Vehka- ja Virolahden edustan saarille (Haapasaari, 

Kilpisaari, Tammio, Ulko-Tammio). 

 Kuvatulla Suomen alueella puhutut murteet kuuluvat suomen kielen eri 

lähtöisiin päämurteisiin. Jopa Suomenlahden ulkosaaret kuuluvat asutushistoriansa 

vuoksi eri murrealueisiin: Suursaarella ja Kymenlaakson edustan pienemmillä saarilla 

(esim. Tammio, Haapasaari) puhuttu murre kuuluu suomen hämäläismurteiden 

kymäläiseen ryhmään kun taas Tytärsaari, Lavansaari ja Seiskari kuuluvat 

kaakkoismurteiden eteläkarjalaiseen ryhmään. Näiden murreryhmien välillä kulkee 

myös suomen kahden päämurteen raja. Länsisuomalaiset murteet edustavat 

itämerensuomen läntistä tyyppiä, muinaiskarjalasta periytyvät itäsuomalaiset murteet 

taas itäistä. Suomen etelärannikkoa lännestä itään lukien (ks. karttaa 5) Porvoo kuuluu 

hämäläismurteiden kaakkoishämäläisen ryhmän eteläiseen alaryhmään; Ruotsinpyhtää, 

Pyhtää, Kymi, Vehkalahti ja Virolahti kuuluvat hämäläismurteiden Kymenlaakson 

ryhmään; Säkkijärvi, Vahviala, Viipuri, Johannes, Koivisto, Kuolemajärvi, Uusikirkko 

Vl. ja Terijoki kuuluvat kaakkoismurteiden eteläkarjalaiseen ryhmään. (SMSA; ks. 

lisäksi suomen murrealueiden karttaa liitteessä 5 sekä suomen murrealueiden ja 

murteistojen nimityksiä ja lyhenteitä liitteessä 6.) 

 Suomen etelärannikolla puhuttavat suomenruotsin murteet ovat Uudenmaan  

(ruots. Nyland) murteita. Ne jaotellaan länsi-, keski- ja itämurteiksi (ruots. västra, 

mellersta, östra). Uudenmaan länsimurteisiin kuuluvat Bromarv, Tenhola (Tenala), 

Tammisaari (Ekenäs), Pohja (Pojo), Snappertuna, Karjaa (Karis), Inkoo (Ingå) ja 
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Degerby. Keskimurteisiin kuuluvat Siuntio (Sjundeå), Kirkkonummi (Kyrkslätt), Espoo 

(Esbo) ja Helsingin mlk. (Helsinge). Itämurteen aluetta ovat Sipoo (Sibbo), Porvoo 

(Borgå), Pernaja (Pernå), Liljendal, Lapinjärvi (Lappträsk), Ruotsinpyhtää (Strömfors) 

ja Pyhtää (Pyttis). (OFSF.) 

Kartta 5. Suomenlahdella puhutut murteet. Lyhenteiden selitykset liitteessä 8. (Kartta-
pohja ALFE:sta, merkinnät omiani.) 

 

 Kontaktien luonnetta on syytä tarkastella nimenomaan murteiden kannalta. 

Jõelähtmeläiset olivat kontaktissa kymäläismurteiden puhujiin, kuusalulaiset taas 

kaakkoishämäläisten murteiden Porvoon ryhmään, kymäläisiin, eteläkarjalaisiin sekä 

ruotsin kielen Uudenmaan keskimurteiden (ainakin Kirkkonummi, Helsingin mlk.) ja 

itämurteiden (ainakin Porvoo, Pernaja) puhujiin. Haljalalaisten kontaktit olivat 

kymäläismurteiden puhujiin ja ruotsin Itä-Uudenmaan murteiden puhujiin. 

Inkerinsuomella ja vatjalla on lisäksi ollut suuri vaikutus Viron koillisrannan itäisiin 

murteisiin, jotka ovat tämän tarkasteluni ulkopuolella. 

 Rantamurteen sisäisistä kontakteista on vielä huomattava, että Kuusalun pitäjän 

sisällä Jumindan ja Pärispean niemien asukkaat eivät juuri olleet tekemisissä keskenään, 

minkä vuoksi näiden vierekkäisten niemien murteet eroavat toisistaan niin foneettisesti, 

morfologisesti kuin sanastonsakin puolesta. Kõnnun rannalla oli kuitenkin kiinteät siteet 

Haljalan Käsmulle, jonka merikoulussa opiskeli paljon viinistulaisia, ja tämä saattaa 

selittää Kuusalun ja Haljalan yhteisen sanaston. (Norvik 2000: 188–189.) 

 



20 

1.4 Aiempi tutkimus 

Suomalaiset lainasanat viron rannikon murteessa ovat kiinnittäneet kielentutkijoiden 

huomiota jo Heinrich Gösekenin vuonna 1660 ilmestyneestä kieliopista alkaen (Rätsep 

1976: 210). Niin ikään F. J. Wiedemann pani merkille alueen suomalaisvaikutteisen 

erityisluonteen teoksessaan Ehstnische Dialekte und ehstnische Schriftsprache vuonna 

1871. Ensimmäisenä käsityksen koillisviron murteista kolmantena päämurreryhmänä 

esitti Paul Ariste vuonna 1947, mutta nykyisillä perusteilla – ilman oletusta vanhasta 

heimosta – tehtävän jaon kolmeen päämurteeseen esitti ensimmäisenä Arnold Kask 

(1956: 27, 29–31). Tätä käsitystä ovat kannattaneet mm. Paul Alvre (1973), Mari Must 

ja Arvo Laanest. (Suhonen 1997: 456.) Ariste (1956) ja muutamat muut ovat esittäneet, 

että rantamurre on vanha heimomurre, jonka yhteiset piirteet suomen kanssa olisivat 

yhtä lailla vanhoja. Tiit-Rein Viitson (1978: 100; 1985: 404) mukaan rantamurre ja 

koillismurre eivät ole koskaan muodostaneet murreliittoa, sillä niillä ei ole yhtään vain 

niille ominaista piirrettä. Viitson mukaan alueella olisi elänyt oma heimonsa, mitä ei 

kuitenkaan voida todistaa, sillä alueen murteesta ei ole löydetty täysin omaperäisiä 

piirteitä vaan vain selvästi suomen ja viron piirteitä. Andrus Saareste (1924, 1931, 

1932) ja Mihkel Toomse taas ovat painottaneet maantieteellistä läheisyyttä Suomen 

kanssa ja myöhempien suomalaiskontaktien osuutta. Toomsen kirjoittamia suomalaisia 

lainasanoja ja suomen fonologista vaikutusta koillisviron rannikkomurteessa koskevia 

töitä (1930, 1932) säilytetään käsikirjoituksina Tallinnassa Eesti Keele Instituutissa. 

Suurimman työn rantamurteiden parissa niin fonologian, morfologian kuin 

syntaksin alalla on epäilemättä tehnyt Mari Must (1960, 1983, 1987, 1995). 

Tutkimustensa pohjalta hän on tähdentänyt rantamurteiden asemaa nimenomaan 

itsenäisenä murteena ja viron kolmantena päämurteena. Sen keskeisiksi piirteiksi Must 

nimeää äänteellisen ja kieliopillisen rakenteen alkuperäiset ainekset, murteensisäiset 

myöhäiset uudennokset ja suomalaislainat. (Must 1987.) Myös Tiina Söderman (1996) 

kannattaa sitä jo Toomsen ja Saaresten esittämää näkemystä, että rantamurteita ei voi 

pitää vanhana heimomurteena; samoin koillisrannikkomurteen sanastoa tutkinut Piret 

Norvik (1985, 1996, 1998, 2000). Suhosen (1997: 461) mukaan pohjoisvirolaiseen 

murrepohjaan on liittynyt vahva suomalainen adstraatti varsinkin n. 1600- ja 1700-

luvulla, mikä on ristiriidassa Grünthalin (2009: 237–238) esittämän arvion kanssa. 

Grünthal määrittelee 1500–1700-luvuilla tapahtuneen Suomenlahden saarten ja 
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inkerinsuomalaisten murteiden alueellisen vaikutuksen viroon tuskin tunnistettavaksi, 

1700–1800-luvulla tapahtuneen heikosti tunnistettavaksi. Hänen mukaansa vasta 1800-

luvulta selvät alueelliset kosketukset ja kielellinen vaikutus jatkuivat aina 

Neuvostovallan alkuun saakka. 

Viime vuosikymmeninä tehdyt tutkimukset kuin kutsuivat täydentämään kuvaa 

koillisrannikkomurteen sanastosta: Tiina Söderman (1996) käsitteli väitöskirjassaan 

niitä teoksen Väike murdesõnastik (VMS) esittämiä sanoja, jotka esiintyvät kaikista 

koillisrannikon murteista (Jõe, Kuu, Hlj; Viru-Nigula, Lüganuse, Jõhvi, Iisaku, Vaivara 

sekä Södermanilla myös Jõelähtmen, Kuusalun, Haljalan ja Iisakun keskimurteen 

alueen sanasto sekä Kadrina ja Rakvere) vähintään kolmessa. Tällaisia sanoja on 

kaikkiaan 698 kappaletta. Kolmen pitäjän kriteeri kuitenkin tekee aineiston sanoista 

turhan laajalti tunnettuja; kiinnostavampaa olisi saattanut olla tarkastella vain kahden 

pitäjän sanoja. 

Kaja Toikka puolestaan on kirjoittanut vuonna 2000 Tallinna Pedagoogika-

ülikoolin maisterintutkielmansa koillisrannikkomurteen itäosan (tarkkaan ottaen 

rantamurteen keski- (Haljala poislukien) ja itäryhmän sekä Alutagusen murteen) murre- 

ja kielikontakteista; työ on ilmestynyt painettuna oppituolin julkaisusarjassa vuonna 

2003. Toikan aineistona ovat VMS:n esittämät Viru-Nigulassa, Lüganusessa, Jõhvissa, 

Iisakussa ja Vaivarassa kahdessa pitäjässä esiintyvät sanat. Niitä on yhteensä 432. 

Aineiston koko lienee aiheuttanut tarkastelun rajaamisen tarvetta: käsittely jättää 

merkityksen hieman sivuun ja on lähinnä niukahkon deskriptiivinen, eikä 

lähisukukielistä karjalaa, vepsää ja liiviä oteta huomioon, vaikka käsiteltävät vatja ja 

inkeroinen toki ovatkin oleellisimpia alueen kontaktien kannalta. Suomalaisten lainojen 

lähtöaluetta ei ole selvitetty, kuten Toikka itsekin toteaa (Toikka 2003: 7). 

1.5 Aineisto 

Aineistoni on peräisin kielentutkijoita varten julkaistun teoksen Väike murdesõnastik 

(VMS) pohjalta tehdystä ja edelleen kehitetystä verkkokorpuksesta (VMSK). Se on 

luettelo viron murteiden sanakirjan kaikista hakusanoista levikkeineen ja summittaisella 

merkityksellä varustettuna. Viron murresanakirjan aineiston kokoaminen aloitettiin 

vuonna 1922 ja lopetettiin vuonna 1970. Kaikki sanakirjaan tulevat hakusanat julkaistiin 

1980-luvulla VMS:na. Etsin VMS:n internetissä olevalla hakuohjelmalla ne sanat, jotka 
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esiintyvät Jõelähtmen, Kuusalun ja Haljalan pitäjien rantamurteista kahdessa tai kaikissa 

kolmessa mutta eivät missään muualla virossa. Sanan esiintyminen kahdessa murteessa 

on indikaatio siitä, ettei kyse ole vain yhden informantin idiolektiin kuuluvasta sanasta: 

se on riittävän laajalti tunnettu mutta kuitenkin tarpeeksi pienen alueen oma. Tällaisia 

sanoja on 201 kappaletta: Jõelähtmelle ja Kuusalulle yhteisiä sanoja on 125 kappaletta 

sekä Kuusalulle ja Haljalalle yhteisiä sanoja on 76 kappaletta. Alueen laidoilla 

sijaitsevilla Jõelähtmellä ja Haljalalla ei ole vain niissä esiintyviä yhteisiä sanoja. 

Kaikille kolmelle pitäjälle yhteisiä ja vain niissä esiintyviä sanoja on yhteensä 24 

kappaletta. Viimeksi mainitut kaksikymmentäneljä sanaa sisältyvät Södermanin (1996) 

väitöskirjan aineistoon ja hänen tutkimuksensa sisältää niistä artikkelit. Käsittelen myös 

nämä sanat ja suhteutan tulokseni Södermanin analyysiin. Olen merkinnyt 

laajampilevikkiset 24 sanaa yläindeksiin kolmen pitäjän levikkiin viittaavalla 

lyhenteellä JKH (= Jõelähtme, Kuusalu, Haljala), joten ne on helppo erottaa työssäni. 

Tässä tutkimuksessa tarkastelemani aineisto käsittää kaikkiaan 225 Jõelähtmen, 

Kuusalun ja Haljalan sanaa5. 

Aineistoni sanojen levikkejä vertailtaessa on otettava huomioon, että VMS:n 

pohjana olevat pitäjittäiset aineistot eivät ole yhteismitallisia: Jõelähtmen sanoja on 

yhteensä 3593 kappaletta, Kuusalun 12 554 kappaletta ja Haljalan sanoja 4209 

kappaletta. Kuusalun aineisto on koko sanakirjan suurin, ja siksi myös aineistossani on 

eniten Kuusalussa tunnettuja sanoja. 

1.6 Metodi ja lähteet 

Aineistoni, samalla sana-artikkelieni hakusanoina esiintyvät sanat, olen poiminut Väike 

murdesõnastik -teoksen verkkokorpuksesta (VMSK). VMSK:sta olen lisäksi hakenut 

sanojen foneettiset variantit tai muuten läheiset muodot levikkeineen. Vertaan kaikkia 

tietoja myös painetun Väike murdesõnastik -kirjan (VMS) tietoihin. Viron murteiden 

sanakirjasta Eesti murrete sõnaraamat (EMS; vuoteen 2012 mennessä ilmestynyt 

hakusanaan lõpetama saakka) olen etsinyt tarkemmat tiedot sanoista, sanojen 

                                                 
5 VMSK löytää yhteensä 205 vain rantamurteen länsiryhmän kahdessa pitäjässä esiintyvää sanaa ja 25 sen 
kaikissa kolmessa pitäjässä esiintyvää sanaa. Käsittelemästäni aineistosta olen jättänyt pois VMS(K):n 
esittämät sanat Jõe Hlj käristi|pakk, Jõe Hlj laamendama, Jõe Kuu Hlj lavas(i), Kuu Hlj lorbats, Jõe Kuu 
luhtama, sillä tuoreemman EMS:n mukaan niiden levikit ovat osin tutkimani alueen ulkopuolella: Hlj 
JõeK käristipakk, Jõe Hlj Jõh laamendama, Jõe Kuu HJn lavas(i), Kuu KuuK HljK lorbats, Jõe Kuu Rei 
Hää luhtama (EMS IV: 494, 763; EMS V: 17, 441, 488). 
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merkityksen kuvaukset ja lause-esimerkkejä sanojen käytöstä. Kerron myös, mikäli 

EMS jostakin syystä antaa VMS(K):sta poikkeavaa tietoa. Näin ei varsinaisesti pitäisi 

olla, sillä Väike murdesõnastik on isoa murresanakirjaa Eesti murrete sõnaraamat 

varten kootun materiaalin hakusanojen ja niiden levikin esitys, mutta olen todennut, 

etteivät teosten tiedot ole aina täysin yhteneväiset. EMS:ssa on tarkempaa tietoa ja 

jotkin VMS(K):n suoranaiset virheet, kuten alaviitteessä 5 totean, ovat myös 

pakottaneet minut rajaamaan aineistoani. VMS(K):sta ja EMS:sta olen etsinyt myös 

mahdollisia muita läheisiä muotoja ja saman sanueen sanoja sekä joissain tapauksissa 

samaan aihepiiriin kuuluvia muita suppealevikkisiä rantamurteen sanoja. Levikki 

itämerensuomalaisesta kantakielestä ensimmäisenä eronneessa eteläviron kielessä (võro, 

seto) todistaa sanan olevan vanha. Vanapärase võru murde sõnaraamat (VVMS; 2011) 

esittää kuitenkin vain kolmen eteläisimmän pitäjän (Rõuge, Vastseliina, Setu) sanaston, 

eikä teoksesta valitettavasti ole ollut tässä työssä apua. Etelävirolaisen levikin suhteen 

tukeudun jo mainittuihin teoksiin VMS(K) ja EMS, jotka kattavat sekä pohjois- että 

eteläviron kielen. 

Andrus Saaresten neliosainen Eesti keele mõisteline sõnaraamat (EKMS, 1958–

1968) esittää sanat käsitepiireihinsä jaoteltuina. Löytääkseni kaikki esiintymät etsin 

käsittelemiäni sanoja sanakirjan sekä painettuna että internetissä olevan hakemisto-osan 

(EKMS indeks) avulla, sillä samaa sanaa voidaan käsitellä useamman hakusanan 

yhteydessä. EKMS sisältää paljon murresanastoa levikkeineen ja on tärkeä lähde myös 

sikäli, ettei varsinainen viron murresanakirja ole vielä ilmestynyt L-kirjainta 

pidemmälle. Tässä yhteydessä annan myös Gustav Vilbergin (myöhemmin Vilbaste) 

luettelomuotoisesti artikkelijulkaisuissaan esittämät rantamurteen sanat. Vilbergin esitys 

Randalaste sõnaraamat I (1910) sisältää Jõelähtmessä sijaitsevien Ihasalun, Neemen, 

Haapsen (Vilbergillä asussa Aapse), Kullamäen ja Rammusaaren sekä Kuusalussa 

sijaitsevien Kaberneemen ja Salmistun sanoja, Randalaste sõnaraamat II (1921) 

puolestaan Kuusalun Kolgan rannan sanoja. Vuoden 1922 esitys sisältää Kuusalun 

rantakylien murresanoja.6 Myöhemmät sanakirjantekijät ovat selvästi käyttäneet 

Vilbergin sanalistoja ja merkityksenselityksiä työssään. Kuusalulaisten kansanlaulujen 

                                                 
6 Olen lisännyt pitäjälyhenteet työssäni esiintyviin viittauksiin Vilbasten töihin. Vuoden 1910 työn osalta 
on huomattava, että tekijä ei ole eritellyt, esiintyvätkö jotkin sanat mahdollisesti vain Jõelähtmessä tai 
vain Kuusalussa. 
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kokoelma Vana Kannel III (VK III, 1938) sisältää puolestaan Kuusalun kansanlauluissa 

esiintyvien sanojen pienen sanaston. 

Olen käyttänyt työssäni Eesti Keele Instituutin murrearkiston julkaisematonta 

arkistomateriaalia. Olen etsinyt Tallinnan Eesti Keele Instituutissa sijaitsevasta 

murrearkiston aakkosellisesta yhteiskortistosta (EMKK, Eesti murdesõnavara 

koondkartoteek) tietoja – merkityksiä, äänneasuja ja esimerkkilauseita – niistä aineistoni 

sanoista, jotka jäävät toistaiseksi ilmestyneiden viron murresanakirjan osien 

ulkopuolelle. Viron murresanakirjaa varten kootuista sanastokokoelmista7 on lisäksi 

Helsingin Kotimaisten kielten keskuksessa mikrofilmikopiot, joita olen myös käyttänyt. 

Mikrofilmattuna on mm. pitäjittäinen kokoelma (Wiedemanni sõnavarakogu), jonka 

Kuusalun ja Haljalan filmeistä on ollut minulle hyötyä (WS 5–6 Hlj, WS 236–237 

Kuu). Jõelähtme ei sisälly pitäjittäiseen kokoelmaan. 

Suomen murteiden sanakirja (SMS; vuoteen 2008 mennessä ilmestynyt 

painettuna hakusanaan kurvottaa asti) ja sen korpus (SMSK) antavat suomen 

murrevastineet ja mahdolliset laina-alkuperät sekä niiden levikin, joka voi antaa vihjeitä 

siitä, minkä alueen suomalaisten kielestä laina viroon on saatu. Kalevalanpäivänä 2012 

julkaistu SMS:n verkkoversio käsittää toistaiseksi sanavälin kus–kyntsöttää, josta on 

myös ollut apua työlleni. Mikäli SMS(K):ssa ei ole tutkimaani sanaa, olen käyttänyt 

Suomen kielen etymologisen sanakirjan (SKES, 1955–1981) ja Suomen sanojen 

alkuperän (SSA, 1992–2000) murretietoja sekä Nykysuomen sanakirjaa (NS, 1951–

1965). 

Kotimaisten kielten keskuksen Suomen murteiden sana-arkistosta (SMSA) olen 

etsinyt murresanakirjan ulkopuolelle jäävien suomen sanojen levikkejä, asuja ja 

merkityksiä milloin etymologisten sanakirjojen tai muiden tutkijoiden jo etsimät tiedot 

eivät ole riittäneet. Tämä materiaali, kuten vironkin murteiden arkistosta keräämäni, on 

julkaisematonta. 

Olen etsinyt tutkimieni sanojen vastineet koko itämerensuomen kielialueen 

kielistä. Inkeroista käsittelevät Inkeroismurteiden sanakirja (IMS; Nirvi 1971) ja Isuri 

keele Hevaha murde sõnastik (Laanest 1997); Inkerin alueella puhutut suomalaismurteet 

(äyrämöis- ja savakkomurteet) ja Viron Inkerin suomalaismurre sisältyvät kuitenkin 

suomen murteiden sanakirjaan (SMS:n johdanto: 7–8). Karjalan kielen sanakirja (KKS) 

                                                 
7 Murrearkiston tärkeimmät sanastokokoelmat ks. esim. Kasik 2001: 182. 
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ja sen hakusanaluettelo verkossa (KKSS) käsittää kaikki karjalan murteet, ts. 

varsinaiskarjalan, lyydin ja muinaisvepsästä kehittyneen aunuksenkarjalan eli livvin. 

Vatjaa käsittelevät Vadja keele sõnaraamat (VKS) sekä murresanakirjat Vatjan kielen 

Kukkosin murteen sanakirja (Posti 1980), Vatjan kielen Joenperän murteen sanasto 

(Tsvetkov 1995) ja Vatjan kielen Mahun murteen sanasto (Kettunen 1986). Vepsää 

käsittelevät Lauri Kettusen keräämästä materiaalista koottu Vepsän verkkosanasto 

(VVS) sekä vepsän kielen sanakirja Slovar' vepsskogo âzyka (SVÂ; Zajceva – Mullonen 

1972), liiviä taas Livisches Wörterbuch (LW; Kettunen 1938) ja Salis-livisches 

Wörterbuch (Winkler – Pajusalu 2009). 

Sukukielistä suomelle läheisin on karjala, virolle puolestaan vatja ja liivi. Sanan 

esiintyminen esim. yleisesti suomessa ja karjalassa ja maantieteellisesti suppea levikki 

läntisen rantamurteen alueella Virossa todistaa sanan lainautumisesta suomesta viroon. 

Karjalasta lainautumista tällaisessa tapauksessa ei historiallisten seikkojen perusteella 

yleensäkään voida pitää todennäköisenä, vaan karjalan levikki vain vahvistaa sanan 

areaalista alkuperää. Inkeroisesta ja vatjasta sen sijaan on saatu lainoja viron itäisempiin 

murteisiin; myös virosta on lainautunut ainesta inkeroiseen ja vatjaan. 

 Esiintymä vanhimmissa sanakirjoissa – Christfried Gananderin Nytt finskt 

lexicon [1786–1787] ja Elias Lönnrotin Suomalais-ruotsalainen sanakirja [1874] 

suomen osalta, F. J. Wiedemannin Ehstnisch-deutsches Wörterbuch [1869] viron osalta 

– saattaa todistaa, että sana on ollut yleiskielinen tai murteissa tunnettu viimeistään 

sanakirjan koostamisen aikaan. Samalla on tullut dokumentoitua sanan silloinen muoto 

ja äänneasu, joka puolestaan voi antaa viitteitä siitä, koska sana on lainautunut. 

Toisaalta tekijät ovat ottaneet myös jossain määrin murresanoja teoksiinsa, erityisesti 

Wiedemann, ja hänen sanakirjansa onkin viron sanastontutkimuksen klassinen lähde. 

Johtamista suomen kielen ”ihanimpana ominaisuutena” pitänyt Lönnrot puolestaan 

harrasti sanakirjassaan suomen mahdollisuuksien esittelemistä tuomalla mukaan itse 

johtamiaan sanoja, joten kirjan käyttäjä ei aina voi olla varma, mitkä monista 

johdoksista todella ovat olleet käytössä. – Näistä sanakirjoista käytän konventionaalisia 

lyhenteitä Gan, Lönnr, Wied ja viitteissä toiston välttämiseksi vain alkukirjaimia. 

Raimo Jussilan Vanhat sanat (1998) antaa tiedot kirjasuomen ensiesiintymistä myös 

etymologisista sanakirjoista puuttuvien sanojen osalta. 
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Esiintymä oikeakielisyyssanakirjassa Eesti õigekeelsussõnaraamat (ÕS 2006) 

tai sen vanhemmissa laitoksissa (1999, 1976, 1960) kertoo, että sanaa tarjotaan 

käytettäväksi nykyvirossa tai se on otettu jonkin erikoisalan termiksi. Eesti keele seletav 

sõnaraamat (EKSS 2009; myös verkossa) antaa tietoa viron sanojen merkityksistä ja 

käytöstä. Suomen osalta käytän tarvittaessa Nykysuomen sanakirjaa (NS). Suureksi 

avuksi sanojen historian selvittämisessä ovat useat etnografiset artikkelit ja muutamat 

monografiat. Joitakin sanoja sekä paljon arvokasta tietoa kansankulttuurista on lisäksi 

mahdollista löytää kansatieteen teoksista Eesti rahvakalender (Hiiemäe 1985, 1995), 

Eesti rahvakultuuri leksikon (ERKL, Viires 2007) sekä Kansatieteen sanasto (Vuorela 

1958) ja Kansanperinteen sanakirja (Vuorela 1979) sekä yleisesityksistä Suomen 

kansankulttuuri (Talve 1990), Vanha viro: kansa ja kulttuuri (Ränk 1955) ja useiden 

kirjoittajien artikkeleista koostuvista teoksista Viron perinnekulttuuri (Vesterinen 1997) 

ja Eesti rahvakultuur (Viires – Vunder 2008 [1998]). Näitä tietoja hyödynnän 

kertoessani rantalaisten maailmasta sanojen takana sekä tukemaan väitteitäni sanojen 

lainautumisesta erityisesti silloin, kun jonkin sanan lainautumissuunta vaikuttaa 

epäselvältä. 

Etymologisista sanakirjoista Suomen sanojen alkuperä (SSA) on tuorein ja siksi 

relevantein. Suomen kielen etymologiseen sanakirjaan (SKES) viittaan silloin, kun se 

antaa erilaista tietoa tai tarkasteltava sana ei enää esiinny SSA:ssa. Julius Mägisten 

postuumisti faksimilepainatteena julkaistun moniosaisen käsikirjoituksen Estnisches 

etümologisches Wörterbuch (EEW, 1983) yhtenä lähteenä on käytetty SKES:aa, joten 

viittaan EEW:iin vain silloin, kun se antaa omaa tietoa. Luettelonomaiseen kirjaan 

Etümoloogiline teatmik (Raun 1982) viittaan yhtä lailla silloin, kun siinä on jotakin 

muista lähteistä eroavaa tietoa. Vuosikymmeniä odotettu, ensimmäinen Virossa 

toimitettu ja julkaistu viron kielen etymologinen sanakirja Eesti etümoloogia-

sõnaraamat (EES, 2012) ilmestyi nimipäivänäni työni viimeistelyvaiheessa, joten ehdin 

lopulta käyttää sitäkin. EES:n pohjana on käytetty ÕS:n hakusanoja. 

Ruotsista lainatuista sanoista pyrin määrittelemään, miltä alueelta ne on saatu. 

Suomenruotsin murteita käsittelee Ordbok över Finlands svenska folkmål (OFSF), joka 

on ilmestynyt vuoteen 2007 mennessä sanaan och asti. Tämän työn ulkopuolelle olen 

kuitenkin rajannut suomenruotsin murrearkiston käyttämisen. H. Vendelin Ordbok öfver 

de östsvenska dialekterna (OÖD, 1904–1907) on vanhempi suomenruotsin murteiden 
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esitys. Svenska Akademienin vuodesta 1898 ja sanaan tyna asti julkaistu hyvin laaja 

Ordbok över svenska språket (SAOB) on käytettävissä verkossa nimellä Svenska 

Akademiens Ordbok (SAOB 2006). Hyödyllistä lisätietoa Ruotsissa puhuttavista ruotsin 

murteista on löydettävissä J. E. Rietzin (1962 [1862–1867]) teoksesta Svenskt 

dialektlexikon: ordbok öfver svenska allmogespråket. Etymologisista sanakirjoista olen 

hyödyntänyt ruotsin sanakirjaa Svensk etymologisk ordbok (SEO, Hellquist 1948 

[1922]) ja saksan Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Kluge 1957, 

1995 [1883]). Mari Mustin (2000) laaja tutkimus venäläisistä lainasanoista viron 

murteissa on myös ollut avuksi työlleni. Viron (ala)saksalaista ainesta käsittelevää 

teosta ei ole olemassa, mutta aiheesta on kirjoitettu artikkeleita (erityisesti Paul Ariste). 

1.7 Suomen ja viron yhteinen sanasto ja lainojen tunnistaminen 

Suomen ja viron yhteisen sanaston lähteet voidaan Huno Rätsepin (2002: 217) mukaan 

jakaa neljiä. Niitä ovat samasta kantakielestä polveutuminen, samoista vartaloaineksista 

tapahtunut rinnakkaismuodostus, lainaaminen – joko toisesta kielestä tai rinnakkaiset 

lainat muista kielistä – sekä satunnainen samankaltaisuus (mp.). 

Suhonen (1979: 360–364) huomauttaa, että Kuusalun murteessa suomen kieleen 

yhdistävät ja muista viron päämurrealueista erottavat äänteelliset piirteetkään eivät 

takaa, että sana, jossa piirre esiintyy, olisi peräisin suomesta. Suomalaisuuksia 

tutkittaessa on ehdottomasti otettava huomioon merkityksen levikki, lainaoriginaaliksi 

ajatellun sanan alkuperä erityisesti nuoren lainan ollessa kyseessä, sanojen 

taivutustyyppi sekä historiallinen todennäköisyys (mp.). 

Voidakseni esittää arvion aineistoni rantamurteen sanojen alkuperästä käytän 

kaikkia etymologian klassisia kriteereitä: niin äänneasua, merkitystä kuin levikkiäkin 

(ks. Häkkinen 1997 [1990]: 24–67; Kulonen 1996: 15–21). Levikillä tarkoitan tässä 

sanojen vastineiden esiintymistä kaikissa suomalais-ugrilaisissa kielissä. Tässä työssä 

eniten tarpeen on itämerensuomalaisten kielten levikki, joka on merkityksellinen 

rantamurteen sanojen alkuperää etsittäessä. 

Milloin tarkasteltava sana esiintyy virossa vain rantamurteen länsiryhmän 

muutamassa pitäjässä mutta sillä on yleissuomalainen vastine, on sitä historiallisin 

perustein pidettävä mitä todennäköisimmin viron rantamurteeseen suomesta saatuna 
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lainasanana. Lainasanojen mukauttamista viron äännerakenteeseen sopiviksi tarkastelen 

kootusti luvussa 4. 

1.8 Sana-artikkelien laatimisen periaatteet 

Esitän sana-artikkelieni hakusanat levikkeineen samassa muodossa kuin ne VMSK:ssa 

annetaan. Nämä sanat pitää ymmärtää nimenomaan hakusanoina, sillä niiden asu ei aina 

ole edustavin tai välttämättä edes täysin todenmukainen (vrt. esim. lee-alkuiset 

hakusanat). VMSK antaa sanoille vain summittaisen merkityksen kirjaviron 

vastineineen ja esittää useista merkityksistä vain yhden, joten olen tarpeen vaatiessa 

muokannut hakusanojen vironkieliset merkityksenselitykset mahdollisimman 

kuvaaviksi. Hakusanojen suomennokset tukeutuvat Virolais–suomalaiseen sanakirjaan 

(Kokla et al. 2007) mutta ovat omiani silloin, kun sanakirjasta ei ole ollut apua. Myös 

sanaluokkajako on omani. Olen säilyttänyt viron aakkosjärjestyksen, joka mm. ei ota 

huomioon sangen harvoin ääntyvää sananalkuista h:ta (esim. VMS:ssa ja 

Wiedemannilla) ja sijoittaa ü:n aakkosten viimeiseksi; õ on v:n ja ä:n välissä. Jos 

VMSK antaa sanalle eri merkityksen kuin EMS, olen säilyttänyt sen kuriositeettina. 

Tilde (~) merkityksenselityksen edellä merkitsee, että kyse on VMSK:n summittaisesta 

merkityksestä. Otsikkoriville olen lisäksi merkinnyt, milloin on kyse esittämästäni 

kokonaan uudesta lainaetymologiasta (UUSI ETYMOLOGIA) tai jo esitetystä laina-

etymologiasta, jota parannan (PARANNETTU ETYMOLOGIA). Muutamaa etymologiaa 

tarkennan (TARKENNETTU ETYMOLOGIA) lainautumisalueen osalta. 

Sana-artikkeleissa (luku 2) annan ensin tiheällä rivivälillä ja pienemmällä 

pistekoolla kaiken sanakirjatiedon viitteineen kielittäin järjestyksessä viro, suomi, 

inkeroinen, karjala, vepsä, vatja ja liivi. Viron ja suomen osalta annan ensin 

murretiedot, sitten vanhan yleiskielen, nykykielen ja etymologisten sanakirjojen tiedon. 

Etymologisten teosten esittämää sukukielten ainesta en kuitenkaan ole erotellut 

kielittäin, vaan olen sijoittanut artikkelit kokonaisuudessan joko viron tai suomen kielen 

tietojen viimeiseksi sen mukaan, kumman kielen sanakirjasta on kyse. Olen lihavoinut 

joitakin hakusanoja silloin, kun vertailumateriaalia on paljon. Leipätekstissä esitän 

oman käsitykseni sanasta. Esitykseni perustaksi tarvittava vertailuaineisto on 

typografisesti erotettavissa, ja sen pohjalta lukija voi itse arvioida väitteideni 

todenpitävyyttä. Tämä malli mahdollistaa myös erilaisia lukutapoja lukijan 
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kiinnostuksen ja perehtyneisyyden mukaan: halutessaan voi sivuuttaa vertailuaineiston 

ja lukea vain synteesini. Toisaalta vertailuaineisto on kuitenkin selvästi esillä ja 

tekemäni päätelmät läpinäkyviä. Mikäli tässä esittämiäni kieliä tai lähdeteoksia ei 

mainita sana-artikkeleissa, merkitsee se tarkasteltavan sanan puuttuvan myös uupuvasta 

kielestä tai teoksesta. Olen etsinyt aineistoni sanojen vastineita näistä kaikista. 

Annan myös joitakin EMS:n esittämiä sekä itse murrearkistosta etsimiäni lause-

esimerkkejä tutkimieni rantamurteen sanojen käytöstä. Lause-esimerkit suomen 

murresanojen tyypillisimmästä tai lainautuneesta merkityksestä ovat SMSK:sta ja 

Suomen murteiden sana-arkistosta. Milloin lainasanan merkitys on lainaoriginaalin 

tyypillisimmästä merkityksestä poikkeava, tulee kysymykseen antaa lause mahdollisen 

lainanantaja-alueen omasta merkityksestä sanalle. Muiden lähisukukielten 

esimerkkilauseet sen sijaan on pääasiassa rajattava esitykseni ulkopuolelle. 

Olen säilyttänyt sanakirja-aineiston enimmäkseen muuttamattomassa muodossa. 

Vertailuaineistossa esiintyvät sanakirjojen käyttämät lyhenteet ja erikoismerkit olen 

poiminut lyhenneluetteloksi (liite 1). ”vrd” (võrdle) merkitsee virolaisen sanakirjan 

esittämää vertausta, suomen lyhenne ”vrt.” muutoin vironkielisen sanakirja-aineiston 

joukossa omaa vertaustani. 

 Varsinaisessa omassa sana-artikkelissani esitän synteesin sanasta löydettävissä 

olevasta tiedosta. Kuvaan tarkasteltavan sanan merkitystä, otan kantaa sanan äänne-

asuun ja levikkiin sekä virossa että muissa lähisukukielissä sekä esitän perustellun 

käsitykseni sanan alkuperästä. Mikäli lainayhdistys on esitetty tutkimushistoriassa jo 

aiemmin, mainitsen sen esittäjän ja julkaisun. Mikäli sanan tutkimushistoriassa on 

jotakin epäselvää tai esitetyissä teorioissa ristiriitaisuuksia, pohdin niitä. Useissa 

aiemmissa etymologioissa perusteluita, toisin sanoen päättelyketjua, ei juuri ole esitetty, 

joten tutkimukseni pyrkii luomaan uutta tieteellistä auki kirjoitettua tietoa myös 

aiemmin laina-alkuperää oleviksi esitettyjen sanojen osalta. Toivon tekstini olevan 

myös etymologiaa vähemmän harrastaneen lingvistin luettavissa, ja siksi olen pyrkinyt 

läpinäkyvyyteen selittämällä ajatuksenkulkuani. 

 Ratkaisu esittää petiitillä sanakirjatietoa – mutta toisaalta myös arkistoista 

keräämäni julkaisematonta materiaalia (tämän olen järjestänyt ja sijoittanut kuten 

murresanakirja-aineksen) – on kasvattanut tutkimukseni sivumäärältään suureksi, mutta 

katson työni toimivan samalla katsauksena siitä, mitä tarkastelemistani sanoista on 
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sanakirjoissa kirjoitettu. Tämäntyyppinen työ on siis luonteeltaan samalla 

hakuteosmainen. 

1.9 Kansan käsityksiä 

Suomessa tuore dialektologian haara on kansan omien murrekäsitysten tutkiminen (ks. 

esim. Nupponen 2011, Palander 2011, Vaattovaara 2009). Tällaisen tutkimuksen 

aineisto hankitaan tekemällä erilaisia haastatteluja tai kyselyjä, kuunteluttamalla 

murrepuhenäytteitä tai piirrättämällä murrealueita tyhjiin karttapohjiin. Vaikka 

tutkimani kielimuodon puhujia ei ole enää mahdollista haastatella, heidän ajatuksiinsa 

voidaan takautuvasti luoda pieni silmäys Oskar Looritsin teoksen Endis-Eesti elu-olu I: 

Lugemispalu kaluri ja meremehe elust (ensimmäinen painos 1939) avulla. Kirjasta on 

löydettävissä kansan käsityksiä paitsi rannan kielestä myös sen asutushistoriasta sekä 

suhteista suomalaisten kanssa ja Suomen saarilla kalastamassa käymisestä. Rannan 

murretta pidetään suomen kielen kaltaisena, mutta jo vuonna 1937 sen arvioidaan 

muuttuneen paljon: 

”- - soomlased ja randlased räägivad ühtemoodi. Nemad saivad easte läbi, saivad kohe aru 
üksteisest.” 
Maria Odenberg, 78 vuotta (1937). Tagavainu talu, Vihasoo küla, Kõnnu vald, Kadrina 
kihelkond. 
(’- - suomalaiset ja rantalaiset puhuvat samalla tavalla. He tulivat hyvin toimeen keskenään, 
ymmärsivät heti toisiaan.’) 

”Minu mälestamisest on sie kielemurre ka palju muutand. Enne oli enamb suome kiele murret. 
Mehed on enam vällas käind, nied on rohkem unustand.” 
Mart Manitski, 68 vuotta (1937). Laulumehe talu, Viinistu küla, Kõnnu vald, Kuusalu kihelkond. 
(’Minun muistini mukaan tämä murre on myös muuttunut paljon. Ennen oli enemmän suomen 
murretta. Miehet ovat käyneet enemmän maailmalla, he ovat unohtaneet enemmän.’) 

Kansan huomio murteen muuttumisesta vastaa mielenkiintoisella tavalla 

kielentutkijoiden havaintoja: liikkuvuus tasoittaa murteita. Samoin rantalaisten käsitys 

omasta murrealueestaan vaikuttaa käyvän yksiin myös kielentutkijoiden käsityksen 

kanssa: 

”Ranna murret räägivad ainult need, kes oma ülespidamist merest saavad.” 
Jakob Ploompuu, s. 1891. Koitjärve vald, Kuusalu kihelkond. 

Haastatellun Jakob Ploompuun sanoin ’rannan murretta puhuvat vain ne, jotka saavat 

elantonsa merestä.’ (Sitaatit teoksesta Loorits 2002 [1939]: 173–174; suomennokset 

omiani.) 
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Rantamurteen suomenkaltaisuuteen kansalla on myös selitys. Suomesta on 

muuttanut seudulle väkeä, mikä on osaltaan aiheuttanut rantamurteen sekoittumista 

suomen kielen kanssa: 

”Suomest peab siin ka rahvast olema, sellepärast on sie kiel ka segatud. Sellega saab Suomes 
keik asjad aetud, rääkida võib küll suomlasega.” 
Jaan Lintrov, 75 vuotta (1937). Matsu talu, Pärispää küla, Kõnnu vald, Kuusalu kihelkond. 
(’Täällä pitäisi olla väkeä Suomestakin, siksi tämä kieli on myös sekoittunut. Sillä saa Suomessa 
kaikki asiat hoidettua, suomalaisen kanssa voi kyllä puhua.’) 

Migraation molemminpuolisuuskin tunnetaan suullisessa perinteessä: 

”Suomest on rahvast seie tuld. Kui kroonuteenistus oli, siis pugenes palju rahvast Soome. Jäid 
päriselt sinna elama.” 
Joosep Sandström, 87 (1937). Madi(-josti) talu, Pärispää küla, Kõnnu vald, Kuusalu kihelkond. 
(’Suomesta on tullut väkeä tänne. Kun oli kruunun asepalvelus, paljon väkeä pakeni Suomeen. 
Jäivät kokonaan sinne asumaan.’) 

(Sitaatit teoksesta Loorits 2002 [1939]: 177–178; suomennokset omiani.) 
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2 SANA-ARTIKKELIT 

haadama verbi ’ahnitsema; virgasti töötama / ahnehtia; työskennellä ahkerasti’ Jõe Kuu 

← haalama + raadama 

`aadama Jõe, h- Kuu ’ahnitsema; virgasti töötama’ `aadab kokku raha või mis `asja tahes; `ennemalt 
`üelda ika `aadab, aga nüüd - - `raadab voi ahnitseb Jõe; No küll ta vehk ja `haada sidä tüöd tehä 
Kuu (EMS I: 44) vrd haagama¹ ’~haarama’ Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai `aagama R(h- Kuu) 1. 
’(kinni) haarama; püüdma’ Lüg Jõh 2. ’ahnitsema’ Kaik tämä heneläs `haaga, mida `vaide `ilmas 
`löüdü Kuu; isä `aagas küll `kraami, aga nüüd poig `pillutab `vällä kõik Lüg; `tõine `aagab, kõik 
tahab omale võtta Jõh; `Parti on paha pidada, sie `aagab kõik `puegade iest `nahka IisR (EMS I: 
45). vrd aagerdama `aagerdam(m)a Lüg Jõh ’ahnitsema’ `aagerdab puha oma kätte, ei `annagi 
`tõistele Lüg (EMS I: 46). Vrt. haalama Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Vai Jäm Mus Emm Käi Rei Phl 
Ris Kad VJg ’~ahnitsema’, `aalama, aalata Jäm Hi(h- Phl) Ris Kad VJg; `aala|ma, -da R(h- Kuu) 
Mus Emm, da-inf `aala Vai 1. ’(laeva)köit- või trossipidi vedama; üles tõstma, vinnama’ 2. 
’ahnitsema’ `aalab süä Lüg; se alade `aala varandust kokko. midä sest varandusest ikke `aalad ja 
`püüad Vai; mõni luam on när'p ei süe, teine `aalab igalt pualt VJg (EMS I: 49); vrd haalima 
~ haalma ’~ahnitsema’ Kuu VNg Jäm Khk Mus Pöi Emm Tõs Khn Hää Ris Nõo Võn Kam Kan 
Urv Plv Vas Se `aalima, (ma) aali(n) Jäm Khk (h-) Mus Pöi Hää Ris, `aalin Kuu (h-) VNg; 
`aalma, aali- Tõs Khn Nõo; `aal'ma, aali- Kam Võn, h- Kan Urv Plv Vas Se 1. ’(laeva) köit- või 
trossipidi vedama; üles tõstma, vinnama’ 2. ’haarama; ahnitsema; ögima; tööd rabama’ aali `oksi 
käde ning vii tuba; lehm aalib läbi aja `körssi; haalib siit ning sɛɛld, aeab `asju kogu Khk; küll 
aalib nüid meheste, nigu ei ole mitu `päivä `süvvä saanu Nõo (EMS I: 49–50). haalama 
’ahnitsema, teiste eest omale püüdma’ Hlj: omale keresse h. (EKMS I: 81). haagama (haadama) e. 
haagerdama ’kokku ahnitsema, haarama’ Jõe PõVi: h-b raha kokku (EKMS I: 81). haalima 
(EKMS II: 362), haalima ’raadama, maad põlluks tegema, üles harima, uudismaad tegema’ (Wd.) 
(EKMS III: 365), haalima Kuu e. haalama ’midagi köitpidi tõmbama (laeva sadamasilda, ankrut 
kettipidi, noota)’ (EKMS IV: 125). Wied haalima, -lin, -lida (poetisch) ’roden, reuten’; haalama, -
lan, - lata (-lada) ’anholen, anziehen (ein Tau), koodid h. ’die Schoten anholen; = prügeln’ (W 
60); haalama < rts. hala (Raun 1982: 9). Vrt. aakima Kuu `aakima ’ahnitsema; ahnelt sööma’ Küll 
aga vares `aakis kanapüdül `süüä Kuu (EMS I: 48). haalama AES Ris Alliklepa ’laeva köiest silla 
juurde vedama’ < er. Eesti-rootsi vaste on rr. laensõnana merimeeste keeles. sm haalata ’hala, 
hissa, vinda upp’ < sr. (Ariste 1933b: 45.) 

sm haalata1 v. Ei tietoja VER. 1. vetää (etenkin raskasta esinettä), raahata, hinata, kiskoa. | saitansolmi 
tehräh kun niit tukkiikih haalatah köydellä. Kymi | ne (puut) ol köykäsèmp poikii haalata. UusVl 
2. ryhmään 1 liittyvää käyttöä. a. vetää köyttä, verkkoa tms., lappaa, hilata. Tietoja 
merenrantapitäjistä (myös Jäämeren rannalta). | "Haalataanpas köysi sisään." VirL | Saatii haalatar 
raakoja köysien avulla ylös. Säkk b. muun kuin henkilösubj:n yhteydessä: laahata, viistää. c. 
nesteestä: valua, virrata, tulvia. d. vaivalloisesta kulkemisesta: raahautua, kahlata tms. e. 
kuljeskelemisesta, toimettomana liikuskelemisesta. 3. keräillä sieltä täältä, koota, haalia 1 ←. | Ala 
haalata kokkoo tavaroitais! Nui | Ievaha se haalajaa koko maailman läijjää. Kive | kaik haalajà 
itsellä. Kall 4. ryhmään 3 liittyvää käyttöä. a. hankkia, hommata, järjestää. | sitä̀ aikka ol sitä̀ 
viròlaista, Viròm pirttu ku, haalatti. Pern b. kuljettaa, viedä mukanaan. | "Josta (liiverpuomilta) 
laine hänet haalasi." VirL | em mie tiiȷ̆jä olik ne (punakaartin vangit) sillo pyhäaamùn haalattu kaik 
sinne vai mite. UusVl c. etsiä, haeskella. d. puuhata, touhuta. 5. aikomisesta, aloittamisesta. a. 
hankkia, valmistella. b. "haalaa sadetta" tms. = hankkii, enteilee sadetta. POHP Puo Rov Kitt. c. 
"haalaa tappelua" tms. = hieroa tappelua. 6. muuta. | Kyllä se hevonen ittensä kunnossa pittää joka 
aina on suuhunsa haalaamassa. Erä | kyl ne (lehmät) haalaa (= ahmivat) sit kovast. Kymi 
(SMSK.) haalia v. Ei tietoja VER INK. 1. koota sieltä täältä, kahmia, ahnehtia itselleen. Rinn. 
haalata, haalehtia, haalimoida, haaltaa. Vrt. haamia, haaria, haartaa, hantlata. | se (kotieläinten) 
talvine ruak haalittin tualt keδoilt. Hin | kyl kööhän kamàl on ku ruakaki on kaik haalimisès. Myn | 
Äläs sää itteläs kaikki haali, an toistenki vähä saara. Muurl | Haalii ittelles töitä liikaa. Somero | 
Haalii lehmäki kiälelläs heinii suuhuus nin kaukaa ko suinki ulettuu. Nak | Siäl oli pruukina (= 
tapana) haaliak koko kylän nuaret loukkuusaunaan. Ika | Eihän se leikkuu puhrasta tullum mutta 
mitäs se ku häntä vähä enempiä tuli haalittua. VesL | Haali ensin ja syä sitte. Tuul | ne mettäs kävi 
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lehmät vaa noin haalimas sielt jotai kanervii ja sellassii. Asko | et seä juottant hevoist lähtiessäis 
ku se noi lunta hoalii? Lemi | Mist hiä hualinuo kaikkii vanhoi romuloi? Kurk 2. ryhmään 1 
liittyvää käyttöä. a. hankkia, hommata. | sit tarttis jostan toolit (= kangaspuut) haalit. Hin | 
livekkaloja niitä haalittiiv (jouluksi) vaikka maan ̮alta. Hat | Vaikka olisi kuinka työn puutetta aina 
se haalii työpaikan ittellees. Mänts | se tarttis haalia vieraast paikast se pässi ettei rotu heikkenisi. 
Myr b. etsiä, haeskella. | Miä olen haalinnu koko aamun niit kapustalautoi enkä ol löytänny. Porv | 
Hää haalii kaik sukulaiset tietohee. UusVl | Mie oon hualint koko mehän, mutten vua ool löytänt 
niitä vasikoita. Pari c. noutaa, hakea. | Menes haaliin vähä lastui tonne valkeesee. Porn | Nääthää 
mentii haalii semmoim mänty mettäst. Asko d. raahata, kiskoa. | Haalitaas toi ruuhi maalle. Jan 3. 
muuta. (SMSK.) Gan haalin, -lia v. a. famlar (p.o. samlar?) efter, söker, får, capio, conjectando & 
congerendo qvaero, it. fika efter ägodelar för kära lifvet, inhiare divitiis. Hinc habent Fenni hoc 
tritum: kauppamjes haalii, pää kaalii, orawia, saukkoja, naali; it. förwärfwa | hän on kaikki itze 
haalinut omnia ipse promeritus | it. haalia welli fadisa röra, fara af och an med skeden i wellings 
faatet | mitäs sijnä haalit hvad öser du i fatet, söker. (G 75.) Gan haalaan, -lata v. a. snör up, hissar 
up | haalasi hamehen helmat (G 76). Lönnr haalata ’hilata, nostaa; haalia, hamuta, kerätä’, vir. 
haalada ’vetää, tiukentaa (köyttä)’ < nr. (nn., mn.) hala ’hilata; lappaa’, nt. hale, as., holl. halen 
id., mas., kys. halôn ’vetää, temmata luokseen’ jne. (SKES 45.) haalia ’kahmia, kerätä kokoon; 
hapuilla, tapailla’ (h. puuroa vatiin, h. varjon perään), vir. (Wied., run.) haalida ’raivata, perata’, 
murt. (Kuus.) aalida ’köydellä vetää laivaa satamalaituriin’. Luultavasti ainakin osaksi sanan 
haalata (ks. tätä) johdannaisia. (SKES 46.) haalata (Gan 1786; yl.) ’hilata, nostaa; haalia, hamuta, 
kerätä’ ~ ink hālata ’vetää purjeet ylös, vetää maalle, esim. laiva; korjata pois, talteen | vi haalata, 
haalada ’vetää, tiukentaa (köyttä)’ < nr (nn mn) hala ’hilata; lappaa’ = nt hale, as holl halen id., 
mas kys halōn ’vetää, temmata luokseen’ [Ariste 1933 ERL 45 (vi < nr. murt. Vi)] (SSA 1: 125.) 
haalia (Hemm 1605; yl.) ’koota sieltä täältä, kahmia, ahnehtia itselleen, hankkia, hommata, etsiä, 
haeskella, noutaa, hakea’ ~ vi (Wied; run.) haalida ’raivata, perata’, murt. (Kuusalu) aalida 
’köydellä vetää laivaa satamalaituriin’. Luult. ainakin osaksi haalata sanan johd:ia. (SSA 1: 125.) 

ink hā|laDa v. -ān, -aĭzin 1. vetää purjeet ylös; vetää maalle, esim. laiva 2. korjata pois, talteen midä vā 
kust sāB(i), kaik h:ajā koDihē. Me | vrt. vir. haalada, suom. haalata (IMS 52). 

vat haal|ata: -õt J-Tsv., pr. -aan J, imperf. -azin: -õzin J ’(endale) kahmida’; mitä va kuss sai, kõik haalõz 
enelleZ mida vaid kuskilt sai, kõik kahmis endale (VKS 1: 239), Kukkosi hāл|atA, -āmā, -aZ (? < 
vir. haalada) ’varastaa’ (Posti 1980: 51), Joenperä hāлama, hāлe̮t ’ründema’ [’kahmia, haalia 
itselleen’; ? < ink. t. suom. (Tsvetkov 1995: 50). [SSA ei mainitse tätä.] 

EMS (I: 44) esittää Jõe Kuu verbille haadama vertailtavaksi vain sanat haagama ja 

haagerdama. Mielestäni yhtä perusteltua on verrata laajempilevikkisiin verbeihin 

haalama, haalima, haalma, joiden varianttina Jõe Kuu haadama voi pitää. Vertailuun 

voidaan lisätä myös Kuu aakima. Viron haalama, haalima ovat lainautuneet ruotsin 

verbistä hala kuten myös yleissuomalaiset haalata, haalia (Ariste 1933b: 45; Raun 

1982: 9; Raag 1997: 187–189; SSA 1: 125). 

Deskriptiivisen verbin haadama toinen merkitys ’virgasti töötama / työskennellä 

ahkerasti’ saattaa olla siirtynyttä muodoltaan läheiseltä verbiltä raadama – tai sitten 

haadama on verbien haalama ja raadama kontaminaatio, jossa ovat yhdistyneet sekä 

muodot että merkitykset. Toisaalta raadama esiintyy Kuusalussa merkityksessä ’tapma 

suurel hulgal, otsa tegema / tappaa joukoittain, tehdä loppu’, esim. täisid raadama 

’tappaa täitä’ (Vilberg 1922: 252). Verbi onkin Södermanin ja Suhosen mukaan osin 

suomalaista lainaa (Söderman 1996: 101; Suhonen 1997: 460), ja nykyään kirjakielinen 

merkityksessä ’raivata, perata’. Verbiä haagama Söderman (1996: 30) pitää 
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mahdollisena yleisvirolaisen verbin hagema, hagima id. ja pohjoisvirolaisen haalama, 

yl. haarama id. kontaminaationa tai mahdollisesti vain verbien hagema, hagima 

foneettisena varianttina. 

Posti (1980: 51) esittää vatjan verbin mahdollisesti lainautuneen virosta, 

Tsvetkov (1995: 50) taas mahdollisesti inkeroisesta tai suomesta. 

hader|värk subst. ’kaadervärk; (inimesetaoline) vigur, komet, vormitu ese / hökötys’ 

Kuu Hlj   ~ kaadervärk < saBlt Gadderwerk 

(h)aderve|rk Kuu, -vä|rk Kuu Hlj, g. -rgi ’kaadervärk; (inimesetaoline) vigur, komet’ Mes hadervergi nie 
on `tehned `sinne `randa, ega sield saa ara hobusega `müöde Kuu (EMS I: 89); hadervärk 
’~vormitu ese’ Kuu Hlj (VMSK); adervärk, -gi ’mingist asjast tehtud suurem inimese moodi 
vigur, komet’ Kuu (Vilberg 1922: 204). 

vrt. kaader|värk kõnek ’hrl. paljudest osadest koosnev ehitis, selle osa, seadeldis vms’ Kangaspuud olid 
üles seatud; kogu see kaadervärk võttis küllalt palju ruumi. *Taamal mustas kõrge silla 
kaadervärk .. R. Sirge. *.. on ainult hoburaudtee – üks lõpmata igav ja aeglane kaadervärk, mis 
enne kolistab terve igaviku, kui viib pärale su tümad kondid. O. Luts. (EKSS.) kuderverk, -gi 
’vigur, komet, inimese sarnane kujutus’ (v. adervärk) Kuu (Vilberg 1922: 207). kaader|värk Khk 
Kaa Vll Rei L(-dõr- Khn) K(-oa- Kos Jür, kuo- Kad, kaadar- VJg) I Trv Krk Nõo San; `kaader- R; 
kaa|de- Jäm Khk Pöi/-oa-/ Kod; kader- Jäm(kade-) Rei Trv Hls, kater- VNg Kod, kuuder- Sim 
Iis(vuder-), koder- Hlj Muh(kooder-), kaadre- Plv 1. ’ehituse toestik, tellingud; (pooleliolev või 
kerge, ebakindel, vilets, inetu) ehitus’ 2. ’kraam, varandus; koli; materjal; (sõidukitest, 
(põllu)tööriistadest, masinatest ja nende osadest)’ (EMS II: 383). kander|värk ’voki süda’ Juu 
(EMS II: 644). kaadervärk ’viltu, põiki või risti asetatud puudest (palkidest, laudadest) ehitus või 
võrestik’ (EKMS I: 286 s.v. ehitus), k. ’takstool, katusekere, torni või veski või muu galerii’ (I: 
526 s.v. hoone osad), k. ehk katuse k. ’takstul, katuse kere’ (EKMS I: 1080 s.v. katus), kaadervärk 
(Sa) ’altari võre’ (EKMS I: 1271 s.v. kirik), ree k. ’ree raam’ MusV (EKMS III: 546 s.v. regi), 
kaadervärk (kaadevärk) ’ree või vankri raam’ Mus (EKMS III: 1006 s.v. sõidukid ja veokid), 
tuuleveski kaadervärk ’t. välisrõdu’ (EKMS IV: 500 s.v. veski), voki k. ’voki süda’ KaJuu (EKMS 
IV: 569 s.v. vokk). Wied kader-wäŕk g. wäŕgi (D) = kater-wäŕk (W 177), kater-wäŕk g. wäŕgi 
(kader-wäŕk, kāder-w.) ’Dachstuhl, Geländer, Gallerie (an der grossen holländischen Windmühle)’ 
(W 221). kadervärk, -gi Wied. s. kaadervärk (EEW 636); kaadervär|k, -gi peior. ’etwas 
unordentlich Aufgebautes, eine unordentliche Konstruktion’ ÕS, Wied. auch dial. D kader-, kater-
värk, -gi ’Dachstuhl, Geländer, Gallerie (an der grossen holländischen Windmühle)’ (EEW 614–
615). kaadervärk : kaadervärgi : kaadervärki ’paljudest osadest koosnev ehitis v sealdeldis’; mrd 
’ehituse toestik, tellingud; kraam, koli, materjal’ kaade-, kade-, kater-, kuuder-, kodervärk < 
baltisaksa Gadderwerk ’puust võre, võrestik’. Laenuallikas on liitsõna, mille järelkomponent on 
varem eraldi laenatud. (EES 107.) 

Kuu Hlj (h)adervärk ja Kuu (h)aderverk ovat omaperäisiä foneettisia variantteja viron 

laajalevikkisehköstä sanasta kaadervärk ’moniosainen rakennelma; rakennuksen tuki, 

teline; (keskeneräinen, heppoinen tai ruma) rakennelma; tavarat, omaisuus’, jota 

käytetään myös kulkuneuvoista, koneista ja niiden osista. Puhekielessä kaadervärk on 

lähinnä ’hökötys’, ja tämä merkitys on Kuu Hlj sanallakin. Sana on lainautunut viroon 

baltiansaksan sanasta Gadderwerk ’puusäleikkö’ (EES 107). 
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aelema verbi ’tulusel käima / käydä tuulaalla’ Jõe Kuu   ? ← ahe / ~ ajelema 

`aelema ’tulusel käima’ kui vaik oli, `käidi `aelemas Jõe (EMS I: 109); aelemas ’ahingaga kala püüdmas’ 
(EMKK); aelema ’ahingaga merest kalu välja raiuma, püüdma (kammeljaid, lõhesid jne.)’ Jõe Kuu 
(Vilberg 1910: 376); aelema ’tulusel käima’ KuuKa, ahel käima e. ael k. id. KiHa LoVi (EKMS I: 
77 s.v. ahingapüük). Vrt. ael Jõe Kuu Hlj KuuK Kad ’tulusel, toosel’ vagase ilmaga käia ael. käia 
ahingaga merest kalu `püüdmas. kui vagane vesi, `pohja `paistab Jõe; Vanemal ajal `käüdi igä 
tüvenie `ilmujega ael, ahingaga kalu `püüdämäs. Lüödi siis `suurembi kalu mes ede `johtus `haugi 
ja `aŋŋerju Kuu; Ael`käimise hark ~ tuliraud (tuluseraud) Hlj; meres sie ael käiakse. nüid käivad 
lattornidega, enne tõrvakse tulega Kad (EMS I: 108); vrd ahel ’tulusel, toosel’ tulega merel 
`käima `üeldi ahel KuuK (EMS I: 132). ael -e -t (ahel) ’tulusel(e) tuluselt’ Jõe Kuu Hlj KuuK Kad 
(VMSK). ALFE 3: 268–273. ael ”…ael käimine madalikus ranna läheduses roovikus, lahe 
soppides jne. Püüdja, varustatud ahingaga, seisab julla peras ja lükkab jullat edasi 
ahingavarrega. Sügisel pimedaga käiakse ael tulevalgel.” Kuu G. Vilberg, ERMA I, lk. 126; 
’öösel tulevalgel ahinguga kalapüük’ Vanemal ajal käüdi igä tüvenie ilmujega ael, ahiŋgaga kalu 
püüdämäs. Lüödi siis suurembi kalu mes ede johtus haugi ja aŋŋerju. Pardapääl oli püstü aehark 
siel otsas polesid tervaka kannu tügüd mes vett valastid et kalu nägis. Kui tuule virvendüst oli siis 
pandi nüörigä vede paadikülgi hülgerasva, sie tegi lauma, nägi paremine Kuu Viinistu. [Useita 
lippuja.] (EMKK.) Wied ae g. ae (aje), Stammsubstantiv zu ajama (vergl. d.), (aelus) - - 3) ’das 
Fischen mit dem Stecheisen’, ael käima, aele minema ’fischen, fischen gehen’, ae-tuli ’das Feuer 
dabei (am Vorderende des Bootes). (W 3.) 

vrt. hahe ahe Ran Nõo Ote Rõn, h- Se ’nõrk valgus, eha-, koidukuma’ `valge ahe om, `valget ahendab 
joba Ran; `veedikese nigu ahet vi̬i̬l paestab, ku ahe ärä kistub, siss ei näe `koeki minnä Nõo; nüid 
`jäie ma periss pimmess, nigu ahet vähä näe Ote; tuĺli kodo, oĺl hahe jo väläh Se vrd hahedakõnõ, 
hahekene, hahk1 (EMS I: 131.) hahetada [’sarastaa, koittaa’] ahetama Trm Hel Ran Nõo Kam 
Kan Har (-mma), -õm(m)õ San Krl Har; hahetam(m)a Vas Se 1. ’halli(ka)ks muutuma’ ahetama 
lähnud – kui puu või leib või - - on aĺlitama lähnud Trm; es ole enämp pruun, `oĺli ahass vai iiruss 
lännu, ahetama nakanu Ran 2. ’(hommikul) valgenema hakkama, koitma’ ommukune nagu 
ahetass, õdagune õhetass Kam; ago joba ahetass, tulgõˀ ärˀ üless Kan; ku ahetamma nakass, siss 
õks nakass `valgõss ka minemä; hommugu `varha piät ahetõn minemä minemä (hakkama minema) 
Har; hummogu taivass hahetass Se vrd hahkama 3. ’ähmaselt nägema või paistma’ siĺmä nägu om 
ka vi̬i̬l, et ma iks oma ette aheta; `kaugeld tuli ahetab läbi pimeduse; Mulgi rand vi̬i̬l vähä ahet 
Ran (EMS I: 134). Vrt. hahe ’valguskuma’ Ran Nõo Rõn Se, hahedakõnõ id. Se Lut, ahekõnõ 
(hahekanõ) ’koidukuma’ San Räp Se; ahendama ’hahetama’ Ran Puh Nõo Rõn, hahetama Trm 
Hel Ran Nõo Kam San Kan Urv Krl Har Vas Se, hahkama id. Rõu Vas, ahkatama id. Har 
(VMSK). 

 

Verbin aelema ’tuulastamisen’ merkitys esiintyy Virossa yksin nyt tarkasteltavalla 

alueella. Kyse on tuskin merkityksenkehityksestä yleisvirolaisesta sanasta aelema 

’vetelehtiä, ajelehtia, liikuskella edestakaisin, roikuskella’, vaan Jõe Kuu aelema on 

todennäköisemmin sama sana kuin ajelema ja myös samaa sanuetta suomen verbin 

ajella kanssa. Inkeroismurteiden sanan aella toisena merkityksenä tunnetaan saaliiksi 

pyytäminen, tavoitteleminen ja kiinni ottaminen. Tämä merkityksenkehitys on kuitenkin 

todennäköisemmin rinnakkaiskehitystä Jõe Kuu verbin aelema kanssa. Toinen 

mahdollinen alkuperänselitys liittyy sanaan (h)ahe. Alueella esiintyy myös ilmaus ahel 

~ ael käima, jossa sana a(h)e saattaisi olla vanha suomalais-ugrilainen sanavartalo, joka 

viron murreaineistoa kerättäessä on dokumentoitu etelävirosta ((h)ahe ’heikko valo, 

illan kuma, aamunkoitto’). Ilmauksen motivaatio olisi vastaava kuin muualla Virossa 
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tunnetun ilmauksen tulusel käima ’käydä tuulaalla’, jossa tulus ’tuulas’ on johdos 

suomalais-ugrilaisesta sanasta tuli, sillä myös (h)ahe merkitsee valoa. Verbi aelema 

olisi siis sekundaarinen johdos tästä vartalosta. Tämä merkitsisi aelema-verbin olevan 

vanha, sillä pohjoisrannalla ja etelässä on jonkin verran yhteistä vanhaa muualta 

puuttuvaa sanastoa. h:llinen muoto ahel (käima) esiintyy ainakin Kuusalun 

keskimurteisella alueella (EMS I: 132), ja tavallisempien h:ttomien muotojen 

esiintyminen johtuu sanavartalon varioimisesta, sillä vokaalienvälinen h voi viron 

murteissa kadota. Toisaalta h voisi olla tuulastamisessa käytetyn välineen ahing ’ahrain, 

tuulas’ nimen vaikutusta. Södermanin (1996: 31) aineistossa on substantiivi ael (-e, -t), 

ja hän viittaa Wiedemanniin, jonka mukaan tavu ae ilmaisuissa ael käima, aele minema 

ja yhdyssanassa ae-tuli on sama kuin verbi ajama. ALFE esittää ae-sanueen ((käima, 

olema) ael viP ael Jõe Kuu Hlj Kad, ahel KuuK, iness. `aelemas Kuu Jõe) hakusanan 

tuulastaa alla, mutta sitä ei käsitellä tekstissä. Kaikkien tuulastamisen merkityksessä 

käytettävien adverbien mainitaan olevan enimmäkseen kieliopillistuneita nominien 

taivutusmuotoja. (ALFE 3: 269, 272.) Venäjän hallitus kielsi tuulastamisen vuonna 

1885–1886 (Loorits 2002 [1939]: 134). 

ae|puu subst. ’puu, millega tuluseraud on kinnitatud paadi parda külge / tuulaskouran 

kannatinpuu’ Jõe Kuu   ? ← ahe + puu / ← ae-lema + puu 

aepuu Jõe Kuu ’puu, millega tuluseraud on kinnitatud paadi parda külge’ (EMS I: 111 s.v. aeniit), aepuu 
’~aehangu osa’ Jõe Kuu (VMSK). Vrt. aehang Jõe, aehark Kuu, aeraud ’tuluseraud’ Kuu Kad; 
aetuli ’~tulusel’ Jõe Kuu KuuK Kad (VMSK). aehang ae ang = aehark – Jõe -hark ’tuluse-, 
tooseraud [paadi]’ `Parda pääl oli `püstü aehark, siel `otsass polesid `tervaka `kannu tügüd mes 
vett valastid, et kalu nägi Kuu; aekala ’tulusel püütud kala’ auid ja angerjad, mis ael käies `püita, 
on ae kalad JõeK (EMS I: 108). aeraud ’tuluse-, tooseraud’ aeraud on `neĺjakańdiline tulease 
KuuK; minnakse künaga `jõele, tõrvakupuud pannakse aeraua `piale põlema Kad (EMS I: 112). 
aetuli ’paadipardal põlev tuli ahinguga kalapüügil’ – Jõe Kuu KuuK Kad aetuli põleb künas või 
paadis, tõrvikas puu KuuK; tõrvikupuud pannakse aeraua `piale põlema - - siis selle tule nimi on 
ae tuli Kad (EMS I: 114). aetuli e. ahetuli ’tulus’ -> ahingapüük (EKMS IV: 77 s.v. tuli). aepuu 
’tugev puu, mis käib üle paadi ning mille külge on kinnitatud aehang, tuleraud ael käies’ Jõe 
Prangli; ”Sügisel pimedaga käiakse ael tulevalgel. Seks on omapärane tuleraud, mis kinnitatakse 
aepuu abil paadi perapoolse osa külge’ Kuu G.Vilbaste ERMA I, lk 127. (EMKK.) aelkäimise 
hark ’nelinurkne raudhark, mille nelja (25 cm kõrguse) haru vahele laoti tõrvakud (tõrvakahalud) 
ja süüdet põlema öisel kalapüügil kalade ligimeelitamiseks. Tuliraud kinnitati puust varre otsas 
paadi keskele’ püüti terve öö augusti, septembri kuul, mees ahinguga oli kogu aeg passimas, kui 
kalad tulid, siis virutas ahinguga. Hlj Lobi. eks se ahiŋgap(ü)üd ole igä ammugi old, üöldi ael 
käümiseks, sis oli tuli oli sama(t)te pa(a)dist teibägä väljäs. Kuu Viinistu. (EMKK.) 

Jõe Kuu aepuu ’puu, jolla tuulaskoura (valaistukseen tarvittava metallinen 

puunpolttoteline) on kiinnitetty veneen laitaan’ on rantamurteen oma sana, jolle ei ole 

vastineita muissa viron murteissa. Alueella tunnetaan myös muita ae-määriteosaisia 
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yhdyssanoja (aehang, aehark, aeraud, aetuli), mikä johtuu siitä, että ’tuulastamisesta’ 

käytetty verbi on aelema. Vartalon ae alkuperästä ks. artikkelia aelema. 

 
Kuva 1. Suomalainen tuulaskoura ja sen kannatinpuu, rantamurteessa aepuu (Vuorela 

1958: 75). 

ahke subst. ’kelgusarnane veok kalapüüniste jaoks / ahkio’ Jõe Kuu   < sm ahkio 

`ahke Jõe; kom. `ahkega Kuu ”kelgusarnane veok, mida kasutati talvel kalapüüniste veoks”, vrt. `ahkju 
Jõe ’ühe jalasega veok, mida kasutati talvel võrkude vedamiseks merele, vahel ka sõnnikuveoks 
kodu ligidale’ (EMS I: 143); ahke ’üheainsa jalasega veoriist, kelk, millega võrke randa veetakse’ 
Kuu, vn. (EKMS III: 536); ahke ’kelgu sarnane veoriist, millega võrkusid rannale veetakse; praegu 
enam ei tarvitata’ Jõe Kuu (Vilberg 1910: 377); ahke ’~kelk’ Jõe Kuu (VMSK); ahke, - 
’handschlittenartiges Fuhrwerk beim Fischfang’ dial. Kuusalu nach SKES I 5, ural., vgl. l.cit. fi. 
ahkio Lnr. ’ackja, lappsläde för lass; dålig släde i allm.’ u.s.w. (> lpSchwed. akio, akia, fi. bzw. 
lp.> schwed. dial. akkja, akkj, akje ’id.’), kar. ahkivo (bestimmter Schlitten, Rentierschlitten 
u.s.w.); estn. ahke u.E. evtl. fi. (ingermanl, ? ahkē < ahkia), Entspr-en im Ostj. und samojJur. 
(EEW 28–29.) vrt. ahkju etn. ’paadikujuline jalasteta (põhjapõdra) regi’ (EKSS). 

sm ahkio ’poron pulkka, poron vedettävä tavarareki; erilaisten tavaroiden kuljetukseen esim. metsällä, 
kalassa t. matkalla oltaessa kelkan asemesta käytetty jalakseton vetoneuvo, veturi. 
KAI PERP LÄNP Suu Vehk Tyt Lava Suoj KorS Kite Ilo Kars SaaJ Pud Ranu. | "Ahkio – – 
hylkeenpyyntimatkoilla käytetty." Vehk | Ahkijolla ne muikut veettiij jäältä pois. Ranu (SMSK). 
Gan ahkio, -on ’lapparnes rhensläda, rheda l. traha Lapponica’ (G 6); weturi ahkio in Tårneå, liten 
ahkia eller kjälcka, som fiskare på not ijs draga efter sig (G 1099). Lönnr ahkio ’ackja, lappsläde 
för lass’ (L I: 7). ahkio ’poron pulkka, metsästäjän vedettävä jalakseton reki, veturi’, -- karj. ahkivo 
’katkaistun veneen mallinen reki, jolla esim. heiniä, halkoja, lihoja, nauriita, metsästyssaalista ym. 
suksilla vetäen kuljetetaan; poron pulkka’ -- vir. murt. (Kuus.) ahke ”kelkantapainen vetoneuvo, 
jolla verkkoja rannalle kuljetetaan” (SKES 5). ahkio ensiesiintymä 1745 Juslenius (Jussila 1998: 
26). ahkio (Jusl 1745; PSm Länsip) ’poron pulkka’, rinn. akkio (Gan 1786), akkia (Renv 1823); 
levinnyt kirjak:stä laajalti murteisiin, joissa merk. myös (PSm edellistä laajemmalti sekä KaakkSm 
rannikko ja saaret, paik. P- ja LaatKarj) ’katkaistun veneen mallinen jalakseton, vedettävä 
kuljetusneuvo l. veturi’ ~ ka ahkivo id. | vi (Kuusalu) ahke < (luult. < sm) ’kelkantapainen 
vetoneuvo, jolla kuljetetaan verkkoja rannalle’ = ostjI, samJr. [Toivonen Vir 1938 336 (+ ka vi)] 
(SSA 1: 52–53.) ”Ulkosaarissa ahkio oli viimeksi käytössä Tytärsaaressa 1938. Suursaaressa se jäi 
käytöstä jo 1800-luvun loppupuolella. - - Ulkosaarissa sen ikä ei ulotu uuden ajan alkua 
kauemmaksi. Ilmeisesti ahkio on Etelä-Karjalasta omaksuttu metsästyskulttuurin apuväline, joka 
saarissa sopeutettiin hylkeenpyyntiin.” (Talve 1996: 171–172.) 

ka ahkivo ’ahkio, pulkka’. Paatenella ahkivo on ollut kalastajien käytössä. (KKSS.) Raja-Karjalassa ahkio 
oli käytössä vielä 1900-luvulla (Vuorela 1958: 7). 

Viiresin mukaan ahkju on ikivanha Pohjoismaissa käytetty yksijalaksinen ketaraton 

reki. Se tunnettiin Virossa vain Kuusalun rantakylissä, missä kalastajat 1900-luvun 

alussa vetivät ahkiolla verkkoja suomalaisten mallin mukaan. (ERKL 2007: 16 Viires.) 

Tässä valossa on mielenkiintoista, että Vilberg kirjoittaa vuonna 1910, ettei ahkioita 

enää käytetä. Talven (1996: 171–172) mukaan Suomenlahden ulkosaarissa uuden ajan 
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alusta asti tunnettu ahkio oli viimeksi käytössä Tytärsaaressa vuonna 1938, vaikka 

Suursaaressa se jäi käytöstä jo 1800-luvun loppupuolella. Talven (mp.) mukaan ahkio 

todennäköisesti omaksuttiin Etelä-Karjalan metsästyskulttuurista ja sopeutettiin 

hylkeenpyyntiin. 

 Jõe Kuu ahke sekä Jõe ahkju ovat molemmat lainautuneet Suursaaressa, 

Vehkalahdella, Tytärsaaressa ja Lavansaaressa tunnetusta suomen sanasta ahkio samalla 

kun itse esinekin saatiin suomalaisilta. Sana on alkujaan suomalais-ugrilainen, sillä sillä 

on vastine hantin kaikissa kolmessa murteessa ja mahdollinen vastine nenetsissä (SSA 

1: 52–53). Nykyvirossa kansatieteen alaan kuuluva sana ahkju merkitsee EKSS:n 

mukaan veneenmuotoista jalaksetonta (poron) rekeä, mutta tämä sana on kuitenkin 

todennäköisesti lainautunut suomesta kirjakielen kautta. 

 

Kuva 2. Virolainen ahkio, rantamurteessa ahke; pituus n. 1,5 m (EKMS III: 536). 

ahker adj. ’agar, tragi, töökas / ahkera’ Kuu Hlj   < sm ahkera 

`ahker g. -a Kuu Hlj ’agar, tragi, töökas’ Sie on `oite hüä, kui inimine `ahker on, ega siis `nälgä ole 
`kartada; iga `tüöle `ahker; `Ninda `ahker (tugev) tuul kohe, et ei tie himu merele `mennägi Kuu 
(EMS I: 143), ahker ’~usin’ Kuu Hlj (VMSK). EMS (I: 143) ilmoittaa genetiivimuodoksi ahkera, 
EEW (29) puolestaan ahkra. ahke ’julge; uhke’ (EKMS I: 755, EKMS IV: 217). ahker murd 
’hakkaja, igale tööle valmis, kärmas’ (ÕS). Vrt. Kuu ahkerast (VMSK). ahk|er, -ra 
’unternehmungslustig, behende, flink’ ÕS dial. (u.a. Kuusalu) viell.< fi., vgl. SKES I 5 ahkera 
Lnr. ’flitig, trägen, idog, oförtruten, arbetsam; …’, Abl-en ahertaa, ahker|taa, -oida, -oita Lnr. 
’beflita l. vinnlägga sig om, bemöda sig, bjuda till, gripa sig an med, vara nitisk, trägen,…’, u.s.w., 
st.-verwandt mit I. ahk (s. d.). (EEW 29.) ahker [-a] ’agar, usin, kärmas, töökas’ (vrd. sm. ahkera) 
(VK III: 385). ahker : ahkra : ahkrat mrd ’hakkaja, igale tööle valmis, kärmas’ ? < soome ahkera 
’usin, virk, agar’ Kirderannikumurretes levinud sõna. Võimalik soome allikas võib olla tuletis 
soome sõnast ahku, vt ahin. Teisalt on arvatud, soome allikas võib olla soomerootsi laen, < 
soomerootsi agär ’kergesti ärkav; ärgas, erk; kergesti kohkuv; täpne, hoolikas; innukas, agar’. Vt 
ka agar. (EES 45.) 

sm ahkera n. I. a. 1. uuttera, uuras. Osaksi uud. Eniten tietoja SAT HÄM POHP KAI. Rinn. ahera2. | 
ahkeriihan nää tytöt on kaik. Kymi | työ ei pelkeä väkeveä mut ahkeroa sp. Lemi | nii ahkera hää 
(muuan ukko) ol kerräämää. UusVl | Vähätöine pellol mut ahkera pöyväs sp. Kive 2. 
työntäyteinen, runsastöinen. 3. halukas, innokas, perso, ahne, kova, hanakka, jstak pitävä. 
(SMSK.) Gan ahkera, -ran adj. ’idkesam, idog, drifwande, flitig, trägen, assiduus, diligens, 
gnavus’, [aliis in Ostrob. S.] ahkera työn tekiä ’flitig arbetare’ (G 6). Lönnr ahkera ’flitig, trägen, 
idog, oförtruten, arbetsam, verksam, ifrig, nitisk, sorgfällig’ (L I: 6). ahkera ensiesiintymä 1544 
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Agricola, 1540- Upsala (Jussila 1998: 26). ahkera (Agr; yl) ’uuttera, innokas; hanakka, perso, 
ahnas’, ahkeruus (Agr) ’uutteruus, into, ahneus’, ahkeroida, -ta (Agr), ahertaa (Renv, yl., ei 
kuitenkaan Verml ja Ink; Lönnr 1874 myös ahkertaa) ’uurastaa, harrastaa, haluta’ ~ ink ahker 
’ahkera’ | ka ahkera id., ahkerus id. (s. ja a.), ahkeroija, ahertoa ’ahkeroida, ahertaa, uurastaa’ | va 
ahke̮ra ’ahkera’ (nämä ainakin ositt. < sm). – Sm > viP ahker ’ahkera, nopea, työteliäs’ ja lpN 
murt. akker ’ahkera’. Liittyy johdoksena s.v. ahku mainittuihin sanoihin. Hakulinen Vir 1930 276, 
Hakulinen 1933 StF 1:2 129–35 (sm ~ vi), Hakulinen Vir 1941 347 (ahkera ~ ahku, vi < sm) (SSA 
1: 52.) Vrt. virP murt Kuus. ahker ’ahkera, nopea, työteliäs’ (?< suom.), kantasana ahku1 (SKES 
5–6). 

ink ahkera (IMS 3); Hevaha ahkera, ahkera tööhön ’virk tööle’ (Laanest 1997: 16). 
ka ahkera ken oli ahkera ta terveh. Uhtua | siid on ylen ahkera tyttö. Korpis | eräz on roavol (~ roadoh) 

ahkera (uud.). Suoj. (KKSS.) 
va ahkõr|a Li Lu -õ Li, g. -aa ’usin, virk, murd ahker’ (VKS 1: 76); Kukkosi ahkara ’ahkera, halukas’ 

(Posti 1980: 2). 

Suomen ahkera on ollut lainanantajana rantamurteeseen. Lainaetymologian on esittänyt 

alun perin Hakulinen Virittäjässä vuonna 1941 ja se esiintyy myös Norvikilla (1996: 

141). Suhonen (2000) pitää sanaa yleissuomalaisena artikkelinsa sivulla 364 ja toisaalta 

saman sanan murrelevikkiä suomessa rajallisena sivulla 367; lisäksi hän luokittelee 

sanan ahker virossa tilapäislainaksi asiaa juuri selittämättä. ahker ’hakkaja, kärmas’ on 

kuitenkin otettu viron Õigekeelsussõnaraamat-kirjaan jo vuonna 1976 – Kaskin (1984: 

205) mukaan yleisemmin tutuksi tulleena murresanana. Tätä nykyä sana voidaan katsoa 

siis saadun suomesta jo koko pohjoisviroon, kuten SSA:kin (1: 52) esittää. SKES (5) 

puolestaan antaa lainautumisen suomesta Kuusaluun kysymysmerkillä. 

 EMS (I: 143) kehottaa vertaamaan Kuu Hlj ahke sanaan ahke2 Mär Vig Mih 

’tragi, hakkaja’, VMSK:ssa ’agar’. Annetut esimerkkilauseet `ahke poiss; `ahke 

köemägä (käimisel kätega vehkiv) inimene Vig, ma tulin suure `ahke meelega (suure 

lootusega), et lehmad kodo oo, aga põle kedagi Mih eivät kuitenkaan aivan vakuuta 

samasta merkityksestä. Kyse on paremminkin merkityksestä ’uhke’, ja silloin sana 

selittyisi yleisvirolaisen sanan uhke foneettisena varianttina. EKMS (I: 755, IV: 217) 

antaakin sanalle ahke merkitykset ’julge; uhke / rohkea; ylpeä’. Sanojen ahker ja ahke 

täytyy olla eri lähtöisiä sanoja jo levikkinsä perusteella, vaikka jo Ariste (2010 [1940]: 

268–269) on rinnastanut vanhassa kirjakielessä esiintyneen sanan ahke suomen sanan 

kanssa – ja samalla liittänyt rinnatukseen Kuusalun murresanan. 

ahugalla adv. ’kohevil; laiali / pöyhöllä(än), kouhalla(an); levällään’ Jõe Kuu 

ahugalla Kuu; ahukala Jõe Kuu ’kohevil, laiali’ Eks ne vana`aigased `sieligüd `olled ka `oite ahugalla; 
Igä `viimine leht `temba ahugalla, ku tädä (raamatut) `kierän Kuu (EMS I: 150). ahugalla 
’kohevil’ Jõe Kuu; ahukas ’kohev’ Kuu Hlj Kad VJg Sim Iis, ahukaine ’kohev’ VNg; ahukile 
’kohevil’ Hlj, kohugalla ’kohevil’ Kuu (VMSK); kahukala, ahukala ’kohevile, laiali’ Jõe Kuu 
(Vilberg 1910: 378); Vrt. kahukala ’kohevile; laiali’ Jõe Kuu (EMS II: 530). Wied ahu g. ahu 
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(hahu) ’Buschiges, Krauses’, a-pea ’Krauskopf’, kaera-a. ’Haferrispe’; ahukas g. ahuka (kahugas, 
kahukas) ’kraus, buschig, sparrig’ (W 10). 

Deskriptiivinen adverbi Jõe Kuu ahugalla ~ ahukala on todennäköisesti lyhentynyt 

samojen pitäjien samanmerkityksisestä k-alkuisesta adverbistä kahukala. Sanansisäisen 

klusiilin laadussa on vaihtelua ja sanassa on suomenmukainen adessiivin -lla-pääte. Vrt. 

kahukala, kohevilla ’kohevil’. Adessiivisista adverbeistä ks. lukua 3.2.1.2. 

hajutama verbi ’end ära venitama, songa saama; võrku laiali tõmbama / venäyttää tai 

reväyttää itsensä; hajottaa l. levittää verkkoja’ Jõe Kuu   < sm hajottaa 

UUSI ETYMOLOGIA 

hajutama ~ ajutama Jõe Kuu(h-) 1. ’end ära venitama, songa saama’ – Kuu vrd hojatama 2. ’võrku pärast 
kudumist ja võrguhargilt võtmist laiali tõmbama, lahti harutama (põlvede peal, üle võrguhargi või 
järi)’ – Jõe Kuu (EMS I: 219). hajutama ’laiali ajama, laiali pillama, lahutama’ (EKMS II: 390 s.v. 
lahutama); hajutama ’end seest ära venitama (mille tõttu sooled hakkavad kubemes käima)’ Kuu 
(EKMS IV: 505 s.v. vigastama). Vrt. hajuma Kuu, hajuvill(a) ~ hajuvilõ Kuu Urv ’laokil(e) / 
hajallaan, hajalleen’, hajovalla ~ hajovallõ ~ ajoval Krl Vas Se ’laokil(e) / hajallaan, hajalleen’ 
(VMSK). - - ÕS neu hajuta|ma, -n, -da ’zerstreuen, auflösen, auseinandertreiben, -jagen, 
vertreiben, verwehen’ mit Kaus.- bzw. Fakt.-suff. -ta- (<-itta-) (dieses V. kann aber auch direkt 
von fi. hajoittaa [s. gleich unten] entlehnt worden sein), zu der in Frage stehenden Sippe gehört 
viell. auch Wied. dial. d pejor. hajo, - ’Narr, alberner Mencsh’ (< ? -*oi Dimin.); SKES I 49 fi. 
haja Lnr ’utbredt, kringspridt, skingradt, oordnat l. söndrigt tillstånd’, Adv. hajallansa 
’kringspridt, i kras, i oskick’, hajalle(nsa) (vgl. estn. hajali), V. hajota Lnr. ’utbredas, spridas; 
förskingras; dela sig, splittras; söndras, sönderdelas, gå sönder,…’, hajo|ittaa Lnr. -ttaa ’utbreda, 
sprida, förskingra; dela, åtskilja; utspärra; slittra, söndra,…’ (wahrsch. > estn. hajutama) (fi. > 
lpN) (EEW 258–259 s.v. haja). hajuma  lmsm-?lp-prm: srj. šoi (laip) (Raun 1982: 9). hajuma 
’hajuma panema v sundima, laiali ajama; laiali paigutama’ (ÕS). Wied hajoma (d) ’sich 
zerstreuen, aus einander gehen’, hajowala ’zerstreut, verlaufen’ (W 18). 

sm hajottaa v. saattaa hajoamaan. Yleissuomal. Ryhmien rajat liukuvia. 1. levittää hajalle, laajalle, 
levälleen. a. levittää heiniä kasasta t. karholta kuivumaan, lantaa pellolle, hiekkaa tielle 
tms. b. levittää (liosta nostetut) pellavat (t. hamput) kedolle riveihin. c. levittää kangasta tms. 
levälleen. aa. levittää pyykkiä t. verkkoja kuivumaan. | Ja siit ku ves on valunnu niist (huuhdotuista 
verkoista) pois ni siit ne hajotettaa vapehii kuivomaa. Lava | Aija pääl hajottiit paljo poukkuu, 
pyykkiä. Antr bb. | mie hajota tuoho maton sitä näyttääkseni. UusVl | siit tuotii (kangas) kottii ja 
hajotettii lumihangem pääl valkenemmaa. Kall d. muusta kasojen, kääröjen, nippujen tms. 
levälleen saattamisesta, levittämisestä. 2. b. vatsavaivojen aiheuttamisesta. | vattat hajottaa lapselta 
hampaiden tulo. Puk | se koleera ol hajottans sisukset ihmisilt, juoksuttann u̮lkoo (= ulkona) nii 
häijysteh. Iit (SMSK.) Gan hajotan, -ttaa hajoitan idem. ’utbreder, förstörer, söndrar, skingrar’ / 
haisut l. sontaa hajottaa ’breda ut gödning’ / hajottaman altarin ylitze watteen ’[at] breda ut kläde’ 
(G 82). Lönnr hajottaa ’utbreda, sprida, förskingra; dela, åtskilja; utspärrä; splittra, söndra, 
sönderdela, söndertaga, stycka; nedbryta, nedrifva, förstöra’; h. purje ’utbreda segel’; h. pesuja l. 
pesovaatteita ’utbreda bykkläder’ (L I: 96). hajottaa ensiesiintymä 1544 Agricola, 1540- Upsala 
(Jussila 1998: 45). *haja: hajallaan (Agr haijalla; yl.), -lleen, hajallinen, hajanainen, hajaantua, 
hajauta, hajota, hajottaa ~ ink hajjoissa ’hajota’, hajoittā | ka hajallah, -eh ’hajallaan, levällään; 
hajalleen’, hajalline, hajanaine, hajota, hajottoa | ly hajotada ’kadottaa’ | ve hajeta (prs. hajedab) 
l. hajata ’kadota, eksyä’, (Ahlqv) hajotta ’kadottaa’ | va hajallā ’hajallaan’, (Kukk) hajjōssa 
’mennä hajalle’ | viE hajoma ’hajaantua, hajota’, hajovala ’hajallaan’. Etäsukukielet. On myös 
ajateltu, että haja- olisi saatu < germ *sāja-, vrt. mn sá ’sirottaa, levittää; kylvää’, nr så id. jne. 
(SSA 1: 130.) SKES (49 s.v. haja) tuntee ims kielistä vain lyyd. hajotada, veps. hajotta ’kadottaa, 
hukata’, hajeta ’kadota, hävitä’, hajetada ’kadottaa, hävittää, hukata’, virE hajoma ’hajaantua, 
hajota’ hajovala ’hajallaan’. 
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ink hajoittā ’hajottaa’ Sa L-suu (Onko lainaa?) [kirjaimellinen sitaatti teoksesta] Ro (IMS 41); Hev Kos 
hajodag pr3sg haijoa ’lõhki minema, pudenema’ (Laanest 1997: 28). 

ka hajottoa ’hajottaa’. Ta lopukši hajotetah piän piällä ne kaikki. Kontokki | hajottoa. Suistamo. (KKSS.) 
va hajallaa ~ hajallõõ ’hajali, laiali’; hajjoossa ~ hajjuussa ’laguneda, mureneda; laiali vajuda’ VKS (1: 

242); Kukkosi hajjōssa ’mennä hajalle’ (Posti 1980: 53). 
ve haje|ta, -dab Viл Pec Krb, hajata Šim потеряться, пропасть, заблудиться; haju|tada, -dab P Päž, 

hajotada J, hajetada Viл v. посеять (потерять, лишиться чего-л.) (SVÂ: 103). 

Monimerkityksinen hajottaa on yleissuomalainen sana, mutta verkkojen (kuivumaan) 

levittämisen merkityksessä se on tunnettu Lavansaaressa, mistä se todennäköisimmin on 

lainautunut. Johannes Aavik toi kielenuudistuksen aikana viron kirjakieleen verbit 

hajuma (1914, < sm hajota, myös murresana), hajutama (1915, < sm hajottaa) (Rätsep 

2002 [1976]: 240–241), mutta verbillä hajutama ei ole merkitystä ’levittää’. Suomesta 

on lainattu rantamurteeseen myös kalaverkon tyhjentämistä merkitsevät verbit Hlj 

suoritama, VNg suarittama, VNg Jõh Vai suorima (Söderman 1996: 118), verbi Kuu 

kogema ’püüniseid kontrollima / kokea pyydyksiä’ sekä veneessä olevaa verkkokasaa 

merkitsevä Kuu tehas, joka esiintyy tavallisesti monikossa tehtat < sm tehtaat id. (sanat 

VMSK sekä tehtat teoksessa Must 1995: 676). Vilbergin Jõelähtmestä ja Kuusalusta 

muistiin kirjoittamia verbejä ovat ahtama ’võrku vabede peale kuivama panema’, 

laskma (laskema) ’võrkusid, noota meresse panema’, koetama (kuetama)8 ’võrku merest 

välja vedama ja jälle ilma kuivatamata sisse laskma, iseäranis kudu-kala püüdmise 

juures’; peastma (päästama) ’võrku päästama, võrkusid merest välja tuues lahti 

arutama, mis juures kalad võrgust välja raputatakse’, vedama (vidama) ’võrkusid, noota 

merest välja võtma’ (Vilberg 1910: 377, 382, 380, 385, 428). 

akrik adj. ’haraline/haarainen’ Jõe Kuu 

akrik ’haraline’ Jõe Kuu (VMSK), hakrik -> agrik (EMS I: 235). agrik agri|k Hel, `akri|k Jõe Kuu, g. -ku 
’(mitme)haraline’ `akrik puu, mis on `ästi suur ja aruline puu Jõe vrd hagar, agrikune (EMS I: 
125); akrik, -u ’oksline ja haruline, näit. akrikud männid’ Kuu (Vilberg 1921: 181); agrikune 
’haraline’ Kuu (VMSK). Wied hagu g. hau (haju) (haga) 1) - - 2) ’Rispe, Wipfel eines 
Laubbaumes’, tūle-h. ’Windbaum (Wolkstreifen, welche bezeichnen, von woher der Wind wehen 
wird), Hexenbesen an Bäumen’ kaera-h. ’Haferrispe’ (W 7). -ik-suffiksi [Vrt. ’haruline’: Kuu VNg 
Lüg Jõh IisR Vai HJn Amb VMr Rak haaraline, Kuu Hlj VNg -haarane, Hlj VNg Jõh Vai Kad 
aarikane (aarikaine), Lüg Jõh Vai Trm aariklane, Kuu haarikune, VMr VJg aariline, Sim 
aaringlane, Lüg aaruklane, aarukline, Kuu Amb Rak VJg Iis haaruline.] Vrt. hagar agar Tor, g. -
a Tõs, -e Hls, -ŕ g. -ri Hel; hakar g. hagara Lut ’lopsakas, kahar; haraline; tihe (puu, mets)’ 
agarad  kaerad; agar lina, tal oo mitu `oksa küĺles Tõs; Vanast olliv naśtel agare kördi seĺlän 
nindagu; agar – paĺlu `oksege kahar puu ja mis nõnda pikk ei ole; tamme kasvave änämpest agare 
Hls; hakar mõts - - kuuh ni ossaˀ ni ladvaˀ Lut vrd hagaranõ, agarik1, agerik1, agrik, ahar2 (EMS 
I: 122); hagaranõ hagara|nõ g. -dsõ ’haraline (puu); tihe (mets)’ hagaranõ mõts kasunuˀ, kasu ei 

                                                 
8 Vrt. Norvik (2000: 191): rantamurteen ja Võrun yhteinen sana Jõe Kuu Hlj Plv Räp koetama (kuetama) 
’katsuma, püüdma’. 
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`korgõ Lut (EMS I: 122); agarik agari|k Vän Hls Hel, g. -ku Aud KJn Ote 1. a ’haraline, okslik; 
kahar’ seande agarik puu, ei saa paja `alla ega saa Aud; pialt on agarik, arilik kaer Vän; `äśti 
agarik lina (palju kupraid otsas) KJn 2. s. ’mütsakas, kogum’ soe `erne kasvasse `põõsa mu̬u̬du, 
suuren agarikun ku̬u̬n Ote (EMS I: 122); agerik agerik SJn; pl. agerikud Muh ’okslik, kahar’ nee 
oo nii agerikud (mitmeharulised) linad Muh; See mänd on küll üks igavene agerik - - jässakas tene 
SJn (EMS I: 123); hagerik ageri|k VNg/-kku/ Vai Käi Sim, g. -ku Jõh L(g. -ko) Ha spor Jä, IPõ Plt 
KJn, -kku Lüg, -re|k pl. -god Hi; hageri|k g. -gu Kuu 1. a. ’(hoone osa või räästa alla ehitatud) 
vaarjualune; õlgedest või okstest ehitis’- - vrd agarik 2. ’risu, praht’ - - (EMS I: 124); agrikune 
niisigused `agrikused (?mügarlikud) niisugused munad - - lebä all `kasvavad maa sies - - `pruunid 
kobarad Kuu vrd agrik (EMS I: 125); ahar ahar g. -e ’kahar; (mitme)haruline’ `äste ahar ja lihave 
puu, lopsak; ahare `oksege puu Krk; vrd aharik ahari|k g. -ku = ahar ahariku ladvage; aharik, ku 
`okse alt tule, kaharik, sis ku ta päält laiass lää; ku pilve `äste ahariku om, siss külvets `kaara; 
kolm ahariku pilve eilä olli `taevan Krk (EMS I: 129). hagu agu R(ago) spor Lä, Khn K I u Krk, 
T, g. ao, au, g. aa Krk, agu Jõe, Vai Khn; (h)ago g. (h)ao, hau V 1. ’hagu, oks, vits’ aod on alenna 
maas VNg; `lähma `metsä agu tegemäie; vanaste `raiusivvad inimesed `lammastelle agu, `nuore 
sang leppä ja kase agu; kui sa vaid ei jää, saad agu `vasta `perset Lüg - - 2. a. ’kaerapööris’ - - 3. 
’kiudpilv’ - - 4. ’kriips, joon’ - - vrd haga (EMS I: 125–126); haga aga Rap Lai, g. aa Saa Hi L 
Juu SJn Kõp Vil M; h- van Kuu, Phl, g. aga Mus Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Rei Phl(h-) Kse Han 
Var Tõs Ris Kei; pl. aa Rõn; elpl. agadest Ran; -aga HMd Nis 1.a. ’hagu, oks, vits’ - - 2. 
’kaerapööris; sõkal’ - - 3. ’kiudpilv’ - - 4. ’kriips, joon’ (EMS I: 117–118). 

akrik on omaperäinen sana, joka on todennäköisesti samaa alkuperää kuin viron haga 

Hää aga ’oksa’. EMS:n (I: 125) antama levikki Mulginmaan Helmessä (muodossa 

agrik) viittaisi sanan vanhuuteen. VMS(K) ei esitä Helmen sanaa. – Kuusalussa kasvaa 

mäntytyyppi, jota Suomessa ei näe: männyissä on paksut oksat koko rungon mitalta. 

Aivan rannassa kasvavat puut puolestaan ovat matalia ja haaraisia, esimerkiksi pienet 

kuuset levittävät tuuheat alimmat oksansa pitkälle maata myöten. 

alg|lõpmata adv. ’alalõpmata / lakkaamatta, taukoamatta’ Kuu Hlj   ~ alalõpmata 

alglõpmata ’alatasa, alalõpmata’ Ei `sengä saa läbi, alg`lopmata vudiseb `kallal Kuu; inemene elab 
`kauemb kui ei muretse alg`lõpmata Hlj (EMS I: 266). Wied adv. alati, ala lõppemata 
’unaufhörlich, immerfort’ (W 22 s.v. ala). 

Kuu alglopmata ~ Hlj alglõpmata on omaperäinen variantti yleisvirolaisesta 

yhdysadverbistä alalõpmata. Rantamurteen yhdyssanan määriteosa on nominatiivissa 

yleisviron variantin genetiivimuodon sijaan, mitä voi pitää yhtymäkohtana suomen 

kieleen: suomessa yhdyssanojen määriteosat ovat tavallisimmin nominatiivisijaisia. 

ammula adv. ’ammuli/ammollaan’ Jõe Kuu   ~ sm ammollaan 

`ammula Jõe, `ammulla Kuu ’ammuli’ egä sie `muista midagi tehä, muudkui `vahtib suu `ammulla; Suud 
`ammulla `nindagu `kaarna `poigijel; suu `ammulla `ninda ku kidu meri`ärjäl Kuu (EMS I: 334). 
ammuli llmsm-lp-tšr-?sam.: sm ammollansa (Raun 1982: 4). 

sm ammo1 a. 1. suusta levenevä, avartuva. Rinn. ammokas, ammosuinen. | nää (laitiot) ov vähä ammot 
että om pernakuarmaakim parreet tehläj ja myllykuarmaa. se (haravanpiikin reikä) olis (puukolla) 
tullut toisesta päästä ammompi. Pälkä | Asi Kuhmoi 2. "ammollaan", "ammossa suin" tms. Osaksi 
ehkä kirj. Tietoja etenkin länsimurt. Rinn. ammillaan. | Kaϑϑo pääl suu ammoles. PyhR | ei saa ol 
nim pölö̀ et siltavàl suu ammollas ihmissi vahta. Myn | Mitäs siinä suu ammos kuultelet. Isoj | oli 
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siinä suu ammollansa. HKyr | Pane se klasi auki ihan, apposen ammolleen, että toi käry mennee 
pois. Viia | Siinä se seisoo suu ammollaan. Ammossa suin seisoo. Jan | Älä siinä ammossa suin 
kuutele. Jäms | Huuvvan nyt siinä kita ammollaa! Perh (SMSK.) Gan ammolla cas. med. öppet, 
aperto | ammolla suin odottaa ’med widöppet gaap wäntar’ | ammolla suin katzoo ’seer och gapar 
up med mun’ | kita on ammollansa ’rictu aperto’ | ammol kidoin ain ottaman Ps. (G 22). Lönnr 
ammo ’råmande, bölande; vidöppet tillstånd’; suu on ammollansa ’munnen är vidöppen, gapet står 
vidöppet; istua ammossa suin ’sitta med munnen vidöppen’ (L I: 30). ammotella ensiesiintymä 
1544 Agricola, ammottaa 1551 Agricola, ammolla 1642 Biblia, ammotus 1745 Juslenius (Jussila 
1998: 30). ammo (harv. itsenäisenä sanana; paik. EHäme) ’suusta avartuva’, et. länsimurt. 
paikallissijoissa ammolla(an, -nsa) (Raam 1642), (apposen) ammolleen, ammossa (suin) jne., 
ammokas (Satak EHäme) ’suusta levenevä’, ammottaa (Agr., yl), ammotella (Agr) ~ ink (sū) 
ammillā ’ammollaan’ | va (sū) ammullā id. | vi ammuli, (murt.) ammu id., ammuda, ammutada 
’olla ammollaan, avata suu ammolleen’ | li am(t)lə, antlə (*ammotte̮le̮-) ’haukotella’. = lpKo - - 
Kld - - T - - ’haukotella’ | tšerL id. Deskr.-sävyinen sana; samantapainen  on - - (SSA 1: 74.) 

ink ammi|llā ’ammollaan’ lauseet Me Sa (ISK 15). 

ammula on sama sana kuin suomen ammollaan. Vastineita sillä on lisäksi inkeroisessa, 

vatjassa ja liivissä; suomessa sana on etenkin länsimurteinen, mutta sen ei kuitenkaan 

sanota puuttuvan muualta (SSA 1: 74). Mustin mukaan (1987: 151) yleisviron -li-

suffiksi esiintyy koillisrannikon murteissa usein geminoituneena muodossa -lli ~ harv. -

lle, mutta Jõelähtmen Pranglin saarella ja Kuusalun pohjoisrannoilla tätä vastaa 

tavallisesti adessiivinen suffiksi -(l)lA. Must pitääkin adessiivisia loppukadottomia -

(l)lA-adverbejä Jõelähtmen rannikon ja Pranglin sekä Pohjois-Kuusalun (harvinaisina 

myös VNg Vai) murteelle tunnusomaisina (mts. 205–206). ammuli on yleisvirolainen 

sana ja muodossa ammulõ (ammul(l)e) se esiintyy Vaivarassa ja Etelä-Virossa (Vai Võn 

Ote Urv Krl Har Rõu Plv Vas Se Lut; VMSK). Vrt. poolil(l)a, polvil(l)a, hulgalla; 

adessiivisista adverbeistä ks. lukua 3.2.1.2. 

ari subst. ’argipäev/arkipäivä’ Jõe Kuu   ~ argi 

ari Jõe IisR, arid Kuu IisR, ad aril VNg 1. argipäev püha `ehtadel rohkem [käidi kiigel], s ̮ari `ehtul vahel 
moned plikkad vai nied `poisid `käi[site] Jõe; Ei siin ole püha ega ari, `mutku pane aga `tüöle 
taga; Laisk on, vedeleb pühad ja arid IisR 2. ad pühadele järgneval päeval, pühade järel 
`viimsepüha aril `käisin `linnas VNg vrd are(l), arg2 (EMS I: 407). are, -l are Jõh, ad arel Lüg Jõh 
IisR; pl. ared Joh IisR 1. pühadele järgneval päeval, pühade järel 2. argipäev (EMS I: 399). arg p 
`argi ’argipäev’ Lüg lauseita (EMS I: 402). ari g. are e. ari VNg Lüg Jõh: püha ari ’päev peale 
pühi’ | viimsepüha aril käisin linnas | pühade arel ’kohe peale pühi’ (EKMS III: 456); argipäev Hi 
Sa Muh Lä Ha Jä Põ-Pä PõVl; – EdLä LoPä aŕkpä, aŕpa e. aripäev KiHa Vi PõTa e. ari g. are rl., 
Vai: poed on lahti ainult a-del | a-a riided e. argiriided | ta reenab pühad ja ared ’töötab pühil ja 
argipäevil’ | Kurat teid tulgu kosimaie, Püha päeval püüdamaie, Aril aegu viitamaie! (Vke ER II 
19) (EKMS III: 431). are ’kohe, vahenditult järgnev aeg’ Lüg Jõh: vaata kolmekuninga are, siis oli 
kõikidel viin ja õlut otsas | kuusk viidi kohe pühade a:l välja (EKMS I: 799). vrt. 
argen ’argipäeval’ Kuu; aril ’~pühade järel’ VNg;  aripäev ’argipäev’ Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh 
IisR Vai Kos Jür JõeK KuuK VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt KJn 
Vil Krl Lut; aripäeviti ’argipäeviti’ KJn; aripäine ~ aribane ’argipäevane’ VNg VMr MMg Lai 
(VMSK). Wied aŕgi (haŕgi, hari, äŕgi) in aŕgi-päew ’Werkeltag’, a.-püha ’gewöhnlicher Sonntag’, 
a.-rīe ’Alltagskleid’ (W 39). argi- in Zuss-en ’Alltags-, Werkel-, Werktags-’, ?<skand. - - (EEW 
90 s.v. argi). arg lmsm. ?<sknd.: vnr. argr; argi(päev) lmsm. ?<sknd.: vnr. ergi (taltsutamatus) 
(Raun 1982: 5). 
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sm arki s. 1. arkipäivä; juhlaton aika. Ei tietoja VAR SAT, HÄMP eteläosa, HÄME-K. Rinn. arkee, arkein, 
arkia, arkio, arkioin, arkioinen, arkoin, arkuin. Yhd. ensi-, esi-, jouluarki. a. us. adv:n tapaan: 
"arkena", "arkina". | pyhäpyytö ei arkeen auta sp. Koiv | sen työn tiemmä arken. Kall || 
Joulupäivänä ei käyty kylässä, mutta kyllä tapanina: se ol ̕sillo ninku vähä arempi, se ei olt juhla 
eneä. Lemi b. tehdä jtak "pyhät (ja) arjet", "pyhänsä arkensa", "pyhää arkea", "pyhäänsä arkeensa" 
tms. = joka päivä, ilman lepopäivää, jatkuvasti; jnk tekemisessä "ei ole (ei pidetä) arkea ei(kä) 
pyhää" = ei ole eroa arjella eikä pyhällä, ei ole taukoa. | Kyl se on ahne mies ko se ruoatuoa pyhät 
aret yöt päivät. Kauk | hänem (paimenen) pittää olla siel kaik satteet ja kylmät, pyhät ja aret. 
Tuut 2. arkiruoka, arkeinen | Imp | Pian saadaan syödä arkiruokia, siis muitakin kuin 
paastoruokia: viel tuleva viikko männö̀ läpi, siis noissà meil arkè antamà. Kall arki- Rinn. arkee-
, arkein-, arkia-, arkio-, arkioin-, arko-, arku-. arki|-illoittain adv. enne meil ei ark(illottai ei käyty, 
pyhäiltoiv vaa tantsittii. Kall (SMSK.) Gan arki, -jen [aliis -kemen] l. arkio, -on ’söcknedag, hwar 
dag, dies profestus’, arkipäivä id. (G 29). Lönnr arki, aren ’söckendag, hvardag, arbetsdag’; jfr. 
arkio; arkena ’i hvardagslag’. Arkio = arki (motsatt pyhä ’helgdag’); arkipäivä (L I: 38). arki 
ensiesiintymä 1702 Florinus (Jussila 1998: 31). arki (murt. arkee, arkein, arkio, -oin), arkipäivä, 
karj.-aun. argi ’paastoton aika, päivä tai ruoka’, lyyd. aŕg(i), argi id., aŕkpäiv ’työpäivä yleensä’, 
veps. aŕg ’arki- (ei paasto-) ruoka’, a.-päivä ’arkipäivä’, vir. argi (hargi, hari, ärgi): a.-päev id., a-
püha ’tavallinen sunnuntai’, a-riie ’arkipuku’ <? skand. *argii (< germ. *argiina) (SKES 23). arki 
(Jusl 1745; yl.) murt. ja vanh. myös arkio (Agr; Lsm), arkia (lounmurt.), arkei (VR 1644), arkioin, 
arkein, arkoin, arki(o)päivä jne. ~ ink arki ’arkipäivä; paastottoman ajan ruoka’ | ka arki 
’paastoton aika t. päivä, paastottoman ajan ruoka’ | ly aŕg(i) id., aŕkpäiv ’työpäivä’ | ve aŕg ’arki 
(paaston vastakohtana); arkipäivä, -ruoka’, arkhīńe ’arkinen, paastona kielletty’ | va artši (g. argē̮) 
’arki-, paastona kielletty ruoka’ | vi argi-, (murt.) ärgi-, hargi- ’arki-’: a.-päev ’arkipäivä’ (lp:t - -) 
mahd. < germ *argīn, *argijōn- ksk *argi, argī, vrt. mn ergi jne. (SSA 1: 81.) 

ink argi ’arkipäivä (omani); sellainen ruoka, jota syödään paastottomana aikana’ (IMS 18), argipäivä 
’arkipäivä’ (IMS 19), Hevaa argi Mii Hev Kos; 1. ezimäiz/ezmäz argi ’esmaspäev’, toiz argi 
’teisipäev’, argi aiga ’mittepaastuaeg’ 2. ark ei söödü ’mittepaastutoitu ei söödud’, söivät sidä 
argi rookkaa ’söid seda mittepaastutoitu’ (Laanest 1997: 21). 

ka arki s. 1. paastoton aika. puoĺi viijettä netälie arkie, šiitä tulou pappi paasto. Kiestinki | arki. Pistoj 
Jyskyj | šuurešša arešša. kevätarki. Vuokkin | argi. Rukaj Korpis Suistamo Vitele | arrešša syy(ää 
maijot, pyhänä ei syy(ä. Paatene | arren syöndäpäivät ku tuloo, sanommo: argi on. zoahhaŕ‿ on 
arrez laittu, veri lähtöä ku tuleh panet. Suoj | argi tulou ńiin arrešša paissat piiroada. Tver | 
tänäpiänä meil on argi. Tihvinä | tänäpä(i) on argi. Salmi | kevädargi, heinargi, syyzargi, 
pyhäkeski Tulemaj | arred i pyhäd yhty syvväh, ei pietä pyhii. arres pietäh svoadbuo: syyzarres, 
kevädarres, heinarrez ĺibo pyhäkeskez. argi vai tulloo da‿ i nain. kolmaz vuit́t́i osa vuvvez, vähä 
piäl, on vai argie. Säämäj | viiš päiveä ńedäĺiz on argie. heinargi, kevädargi. Nek-Riip 2. = 
arkisyömine.  3. paastoton päivä. (KKSS.) 

va argis|sua Li, pr. -un Li imperf. -suzin ’süüa paastu ajal paastuvälist toitu’; arkia süüb, argisub sööb 
(paastu ajal) paastuvälist toitu; + argõkaz (VKS: 116), arkirooka Li ’paastuväline toit, 
mittepaastutoit’ (VKS: 118), artši ’paastuväline toit; paastuväline aeg’; artšimeno, -päivä, -
sapana, -sin'akka, -sööma (VKS: 123) arkI, -ia ’ei-paastoruoka’, Kukkosi arkipäivä ’arkipäivä’ 
(Posti 1980: 12), Joenperä tunnetaan inkeroisesta lainautuneeksi ilmoitettu arki ’paastonaikana 
kielletty ruoka’ (Tsvetkov 1995: 9) sekä artši-päivɛ ~ -päiv ’arkipäivä’ (Tsvetkov 1995: 10), Mahu 
ärtšipäivä (Kettunen 1986: 166). 

ve aŕg -rgen, -rged ’ei paastoaika; arkiruoka (liha, voi jne.)’ (VVS). 

Sanalla arki on levikki suomessa, virossa, karjalassa, vatjassa ja vepsässä, mutta ainoa 

klusiiliton nominatiivimuoto esiintyy viron murteissa ja myös Wiedmannin 

sanakirjassa. Todennäköisin selitys rantamurteen erikoiselle heikkoasteiselle 

nominatiiville on heikon asteen yleistys. Virossa argi-vartalo kuitenkin esiintyy 

tavallisesti yhdyssanoissa argipäev, argipäevane ja adjektiivina argine eikä yksinään 

(tai heikkoasteisenakaan), joten suomen arki-sanan sellaisenaan käyttämisen malli voi 

olla motivoinut pelkän sananvartalon käyttämisen rantamurteeessa. Suomen mallilla tai 
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vaikutuksella voisi ajatella olevan jokin osuus myös heikon vartalon esiintymisessä, 

sillä SMSK:n lause-esimerkkien ja SMSA:n sanalippujen mukaan sm arki taipuu kadon 

sisältävässä heikossa asteessa paikoitellen Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Keski-

Karjalassa ja Inkerissä (Iit aren, Lemi aren, aret, arempi ’arjempi’, Tyt arest, Säkk Antr 

g. aren, HeiJ aret, UusVl g. areˀ, Käk Kauk aret, Pari aren, areks, aret, Tuut aret). 

Sama heikkoasteinen taivutus tunnetaan paikoitellen Etelä-Pohjanmaalla, Keski-

Pohjanmaalla, eteläisessä Keski-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa ja 

Länsipohjassa (SMSK). Taivutuksen arki : aren esittää myös Lönnrot (I: 38). Suomen 

heikko aste on kuitenkin aina e-vartaloinen, joten suomen malli ei selitä rantamurteen 

i:tä. Kyseessä voisi olla myös kontaminaatiomuoto viron sanoista arg g. -i ja äripäev, 

joka VMSK:n mukaan on tunnettu koillisrannikon Jõhvissa ja koko Etelä-Virossa sekä 

muutamassa eteläisessä keski- ja itämurteen pitäjässä. EES:n (631) mukaan äri g. äri p. 

äri ’tulu, kasumi saamist taotlev tegevus, ostmine ja müümine, kauplemine’ on 

todennäköisesti sama vartalo kuin kuin sanassa argine. 

 ari on rantamurteen omaperäinen variantti yleisvirolaisesta vartalosta argi, josta 

on muodostettu virossa muutoin esiintymätön heikko aste ja säilytetty sanan 

vartalovokaali -i. 

 Jussila (1998: 31) antaa suomen sanalle arki nelisenkymmentä vuotta 

varhaisemman ensiesiintymän ajan kuin SSA (1: 81). 

harmitama verbi ’kurvastama, südant valutama; hoiatama, hirmutama / harmittaa; 

varoittaa, pelottaa’ Kuu Hlj   < sm harmittaa 

harmitama `armitama Kuu (-h) hv Hlj 1. ’kurvastama, südant valutama’ `harmit mield; Ei tule, ei tule viel 
tagasi mereld, hakkab joba `harmitama Kuu; süda `armitab sies Hlj; 2. ’hoiatama, hirmutama’ 
`Armidin toist küll aga ei sest `ualitud `ühtä; Sie `meie `mamma onu `püüdänd alade `hoiata ku 
`harmita sen va `viina `vasta Kuu (EMS I: 436). Vrt. Kuu hormitama ’~meelehärmi tegema’ 
(VMSK); Kuu harm(i) ’meelepaha (korpus); kurb, nukker; meelehärm, kurb meel’: tegi minu 
miele harmiks, Elu ilmas enämb sie arm mielest ei kau Kuu (EMS I: 436); arm g. `armi, `harmi 
’kurb, nukker; meelehärm, kurb meel’ tegi minu `miele `harmiks, Elu `ilmas enämb sie arm 
`mielest ei kau Kuu (EMS I: 432) ; meele-ärm (mieleharm) ’meelehärm’ Kuu VNg Jäm Tõs Juu 
Kos JMd Tür Koe Kad VJg Trm Lai Plt KJn Nõo (VMSK). Wied häŕm g. häŕmi¹, meeleh. 
(biblisch) ’Gram, Harm, Kummer’; häŕmistama, -tan, -tada¹ ’bedrücken, bekümmern’ (W 75). 
härm, -i ’Gram, Härm, Kummer’, ’Seelenschmerz’, Zuss. ÕS und Wied. meeleh. ’id.’ mit meel 
’Sinn u.s.w.’, ibid. Abl. -istama, -istan, -istada ’bedrücken, bekümmern’ mit Kaus.-suff. -sta- (< ? 
-stä-), wovon ÕS neu -istuma ’bedrückt, bekümmert werden’ mit Reflex.-suff. -u- (< ? -ü-), II. 
härm viell.<mnd. Oder dt. harm, Harm nach SKES I 59, wo fi. harmi Lnr ’harm, förtret, 
förargelse,…’ aus neuschew. harm ’id.’ und lpN harbma (Ärgernis) als alte skand. Entlehnungen 
erklärt werden; aus fi. harmi, Abl. harmittaa ’förarga, förtreta, förtryta, grämä,…’ und viell. 
entlehnt est. dial. harm, harmi (traurig, betrübt, bekümmert) und das V. harmitada (-ma) (ärgern, 
verdriessen); härm st. harm im Estn. Kann u. E. mögl. mit volksetymol. Einwirkung seitens I. 
härm erklärt werden. (EEW 455.) vi rantamurt. harmi, harm ’surullinen, alakuloinen’, harmitada 
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’pahoittaa mieltä’ (luult. < sm); (vi murt. härm (g. -i) ’mieliharmi’ ehkä < saks Harm id.), SKES 
1955 59 vi rantamurt. ? < sm (SSA 1: 143 s.v. harmi).; vir. (murt.) harmi, harm ’surullinen, 
alakuloinen’, harmitada ’pahoittaa mieltä’ (< suom?) < nr. harm ’mielipaha, -harmi, suuttumus’ 
(vir. härm g. -mi ’mieliharmi’ ehkä < saks. mas. harm id.) (SKES 59 s.v. harmi). härm, -
i s. ’meelehärm, meelepaha’. Ta tundis kohmetusest härmi. *Jaanuse südant täitis ääretu härm. E. 
Bornhöhe. *Ja see ootamatu mõte summutas ta härmi. V. Ilus. Ls. hinge|härm, meelehärm. 
(EKSS.) 

sm harmittaa1 v. Ei tietoja VER. 1. "jk harmittaa (jkta)" = jk aiheuttaa (jkssa) kiukunsekaista surua t. 
mielipahaa; us. yksipers.: "(jkta) harmittaa" = jku tuntee kiukunsekaista mielipahaa t. surua, jkta 
suututtaa t. surettaa. Rinn. harmottaa1. | harmitta kokò kaupp et pään harmav o. Myn | harmittaa 
kum marjat on niih halpoi etten olis ruvennu kunihkaa ja ruakkih, nyhtämäänkään ja perkaamaan. 
Kymi | se rupeis harmittamoa ku häne täyty joutuas siint (talosta) pois. Lemi | oikei minnuu 
harmittoa. Sak | monta kertaa kuivan karheen ku (sade) kasteloo, nii se harmittaa. Tyrö 2. 
harmitella ←. (SMSK.) Gan harmi, -min s. ’harm, förtret, dolor animi’. harmillinen, -sen adj. 
’förtretlig, harmlig, aegritudinem animi faciens’. harmia, -ian adj. idem harmistun, -stua v. n. ’blir 
förtretad, aegre fero, exacerbesco’. [harmitan, -tta v. a. ’företretar, gör harm’]. [harmittaminen, -
sen s. (Let) se harmitta ’det förargar en’] (G 99). Lönnr harmittaa (harmi) ’förarga, förtreta, 
förtryta, gräma, göra harmsen l. ledsen’ (L I: 115). harmittaa ensiesiintymä 1778 Wirzenius 
(Jussila 1998: 48). harmi (1622; yl.) ’Kummer, Verdruss, Ärger’, johd. harmillinen, harmistua, 
harmittaa ~ ka (Uhtua) harmi ’harmi, mielipaha’ (< sm) | vi rantamurt. harmi, harm ’surullinen, 
alakuloinen’, harmitada ’pahoittaa mieltä’ (luult. < sm). < nr harm ’mielipaha, -harmi, suuttumus’ 
(vi murt. härm (g. -i) ’mieliharmi’ ehkä < saks Harm id.). – LpN murt. harꞋbmâ (E Pi Lu) ’harmi, 
kiukku, suuttumus’ luult. välittömästi < sk, vrt. myös mn harmr ’suru’, nn. harm ’suru, mielipaha, 
viha’. - - SKES 1955 59 (+ vi rantamurt. ? < sm). (SSA 1: 143.) - - vir. (murt.) harmi, harm 
’surullinen, alakuloinen’, harmitada ’pahoittaa mieltä’ (< suom?) < nr. harm ’mielipaha, -harmi, 
suuttumus’ (vir. härm g. -mi ’mieliharmi’ ehkä < saks. mas. harm id.) – LpR, P, L N … luultavasti 
välittömästi < skan., vrt. myös mn. harmr ’suru’, nn. harm ’suru, mielipaha, viha’ jne.) (SKES 59). 

Suppean levikkinsä vuoksi Kuu Hlj verbi harmitama on todennäköisesti laina 

yleissuomalaisesta verbistä harmittaa. Myös substantiivi harm on lainautunut suomesta 

viroon (SKES 59 merkinnällä ”luultavasti”), joten verbi voisi olla omakin johdos. -ta on 

viron verbijohtimista produktiivisin (Kasik 2009: 54), mutta mikäli verbi olisi 

virolainen johdos, olettaisi sen levikin olevan paljon laajempi. Myös sananalkuisen h:n 

säilyminen saattaa puhua vieraan mallin puolesta. Etymologisten sanakirjojen lisäksi 

rinnastuksen ovat teksteissään esittäneet Norvik (1996: 141; 1998: 23) ja Suhonen 

(2000: 366). Kuusalun hormitama on verbin harmitama foneettinen variantti. 

arts subst. ’kampol/hartsi’ Jõe Kuu   < sm hartsi UUSI ETYMOLOGIA < ru harts < mys harz, 

kas hart 

arts g. -i Jõe Kuu ’kampol’ Pane siis `siebi sise `artsi ka Kuu (EMS I: 446); ’aine, mis pannakse 
seebikeetmisel seebile hulka, nähtavasti kampol’ Jõe Prangli (EMKK). 

sm hartsi (Alm 1751; yl.), murt. myös harsi, harsti, hartsata < nr harts ’hartsi; pihka’, hartsa ’hartsata; 
pihkata’ < saks mys harz, kas hart (SSA 1: 144–145). hartsi ’eräiden amorfisten, lämmössä 
sulavien aineiden nimitys, joita saadaan vars.  havupuiden pihkasta ja joita käytetään lakkojen, 
vernissojen ym. valmistukseen’ (NS I: 379). Lönnr hartsi s. ’harts’ (L I: 117). 

ru harts ’hartsi; pihka’, hartsa ’hartsata; pihkata’ (SSA 1: 144–145). harts har⁴ts, n. (Lind (1749) osv.), 
äv. r. (l. m.) (Tiselius Vätter 2: 56 (1730), Knöppel SvRidd. 55 (1912)); best. -et, ss. r. (l. m.) -en; 
pl. (i bet.: olika slag av harts) -er ³². (harts (hartz, harz) SthmStadsord. 1: 83 (1640) osv. hars 
Ihre (1769), Landsm. VII. 2: 10 (c. 1820)) [av t., fht. harz, kåda, harts, motsv. mnt. hart, hars, mnl. 
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o. holl. hars, o. besläktat med fht. harzuh, harts, beck, harzol, beck; av omtvistat urspr.; jfr harta 
sbst. o. v., samt harpix.] urspr. o. eg.: kåda; numera allmännare, ss. benämning på vissa bl. a. till 
framställning av lack o. fernissa använda, av växter (frivilligt l. efter skärning o. d.) avsöndrade 
sekret utgörande kemiska blandningar som ofta stå nära l. uppträda i förening med flyktiga oljor; (i 
fackspr.) i fysikaliskt hänseende indelade i: mjuka hartser l. balsamer, gummi- l. slemhartser, 
hårda l. egentliga hartser samt fossila hartser (jfr bärnsten); i inskränktare anv. om hårda l. 
egentliga hartser samt om gm destillation o. d. ur balsamer (kåda, terpentin o. d.) framställt, till 
olika tekniska ändamål användt, renat harts (kolofonium o. d.); äv. i utvidgad anv., om 
hartsliknande bildningar av annat ursprung (konstgjort, "syntetiskt" harts m. m.). SthmStadsordn. 
1: 53(1640). Wallerius Hydrol. 76 (1748). Det generiska kännetecknet af hartz är att lösas af 
alkohol, men icke af vatten, och att smälta i värme, utan att förflygtigas annorlunda än genom 
sönderdelning. Berzelius Kemi 4: 440 (1827). Harts till lackning af flaskor. PrHb. 2: 344 (1887). 
De nativa hartserna äro amorfa, spröda, vanligen gulbruna växtsekret, som företrädesvis uppstå i 
bark och ved samt avsöndras genom särskilt därför byggda körtlar eller kanaler. Euler Växtk. 1: 
163 (1907). (SAOB 2006.) 

sa Harz ’pihka’ 

Sana hartsi on saatu suomeen ruotsista (SSA 1: 144–145; Bentlin 2008: 106) ja suomen 

sana on rantamurteen sanan arts lainalähde. Levikin Virossa pitäisi olla suurempi, jos 

laina olisi saatu sinne suoraan saksasta. Ruotsista lainautuminen sen sijaan on 

mahdollista, mutta mielestäni todennäköisempää se kuitenkin on suomesta: 

aineistossani on ruotsista saatuja lainasanoja kuudesosa suomesta saatujen lainojen 

määrästä. Jõelähtmessä ja Kuusalussa hartsia on käytetty saippuan valmistukseen (EMS 

I: 446; EMKK). Hartsia on käytetty myös ohutta köyttä kyllästettäessä sekä lisäksi 

hartsista, öljystä ja liuottimesta on valmistettu vernissaa puun käsittelyyn, mutta näistä 

käytöistä ei ole tietoa rantamurteen alueelta. 

atru|neul subst. ’madunõel / siloneula / ru mindre havsnål / sa Kleine Schlangennadel’ 

(Nerophis ophidion), ’merinõel / särmäneula / ru tångsnälla / sa Grasnadel’ 

(Syngnathus typhle)   Jõe Kuu   ← atru + neul ~ nuel 

`atru|neul Jõe, -nuel Kuu ’kala: madunõel (Nerophis ophidion) v merinõel (Syngnathus typhle)’ (EMS I: 
488); atruneul ’~kala’ Jõe Kuu (VMSK). adrunõel ’madunõel’; ’merinõel’ Prangli Jõe (Mäger 
1973: 20). Vrt. adru (atru Ha Vi koh. Lä PõSa) ’Fucus vesiculosus’ (EKMS III: 1109 s.v. taimed); 
atru ’mere põhjas kivide küljes kasvav rohi, Fucus vesiculosus, mida tormid kaldale ajavad’ Jõe 
Kuu (Vilberg 1910: 377); adru bot. ’kahekojaline, ainult suguliselt paljunev pruunvetikas 
(üldkeeles hrl. kogumõistena). Adru vänge hais. Rannakivide vahel õõtsus adru. Adrut kasutatakse 
loomasöödana ning väetisena.; madu|nõel zool. ’niitja kehaga kollakasroheline merekalake 
(Nerophis ophidion)’; meri|nõel zool. ’jämeda suure nõela kujulise kehaga Euroopa 
rannikumerede kala (Syngnathus typhle)’ (EKSS). Ks. Kendla 1997. Wied adr g. adru, mere-a 
’Seetang’ (W 3). adru, - Õs, adr, -u Wied. ’Seetang’ < *hatru ostseefi.; in SKES II 62 sind mit 
dem estn. W. zusammengestellt fi haur|a, -u, hautera, houtere, houver, hatru Lnr. ’tång (fuscus 
vesiculosus etc.’ u.s.w.’ - - (EEW 11–12). Madunõel, Nerophis ophidion: adrunõel Pra Jõe, 
madunõel Sp.-Rot., merenõel (-nõel(as), -nööl, -neul) Sa Muh Phl Han Tõs Khn Hää Ris Kuu; 
mereoda Hää, mereuss Jõe, merinõel Vll Muh Phl Khn, nõelakala Mus, ?tuulekala Kuu Hlj, 
tuulenõel (-nõel, -neul jt.) Pöi Hää Kuu Hlj VNg, tuuleviuk Kuu – S-Ste, väike merinõel Riikoja; 
Merinõel, Syngnathus typhle: adrunõel, merenõel, mereoda, merinõel, nõelakala, suur merenõel 
Riikoja, tuulenõel (Mäger 1973: 11, 12; levikit s.v.). 
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Vrt. sm hatru Tyt (suom. murt. hauru, vir. adr gen. adru) esimerkkinä vahvan asteen yleistyksestä 
Tytärsaaren murteessa (Äimä 1901: 57). 

Kasvinnimi adru ’Fucus vesiculosus, rakkolevä’ esiintyy EKMS:n (III: 1109) mukaan 

muodossa atru Ha Vi koh. Lä PõSa ja virossa tunnetaan kalannimet madu|nõel, 

meri|nõel (EKSS). Atrunuel on rantamurteen omaperäinen nimitys mitä ilmeisimmin 

rakkolevän joukossa viihtyvälle pitkulaisen malliselle kalalle, ja Mägerin (1973: 20) 

ynnä EMS:n (I: 488) mukaan se merkitseekin sekä ’madunõel (Nerophis ophidion)’ että 

’merinõel (Syngnathus typhle)’. Saksalainen käännöslainan alkuperä olisi periaatteessa 

myös mahdollinen (Grasnadel). Jõelähtmen variantin sanassa neul alkuperäinen *-kl-

yhtymä on edustettuna u-loppuisella diftongilla kuten suomessa; Kuusalun nuel on 

siirremuoto (Must 1995: 17.) Sanassa atru tavunloppuinen dentaaliklusiili on 

koillisrannikon murteelle tyypillisesti säilynyt vaihteluttomana fortiksena (mts. 15). 

hebeldama verbi ’edvistama, eputama / keimailla, keikailla’ Kuu Hlj 

hebeldama ’edvistama’ Kuu Hlj; hebel ’alp’ Kuu Hlj Kad, ebelema (sg 3 p hebeless) ’edvistama’ Kad Plv 
Se (VMSK). hebeldama ebeldama Hlj; (h)ebeldämä Kuu ’eputama’ No küll nämäd `höünäküsed 
igä hebeldäväd henes `riietegä; Midäs tämä nüd `aeva siel `peili ees hebeldäb Kuu; `aina ebeldas 
`poistega Hlj vrd ebelema. ebelema = hebeldama nuored plikad on `kanged ebelema nuorelt, aga 
vanuna aja `puuga taga, ei sua paigast Kad (EMS I: 544). lisäksi erilaisia läheisiä verbejä ympäri 
viroa, esim. hebutama ’edvistama, eputama; uhkeldama (rõivastega)’ asu ebutama VNg jne.; 
eputama ’edvistama; peenutsema; uhkeldama’ asu epputama Kuu Jõh jne. (EMS I: 546, 770). 
ebelema e. ebeldama Sa ebulda-, Vl eblita- ’edvistama, tembutama’ er. Vi: kingud ja puiestikud 
ebeldavate lõbutsejatega (Vde MP 161) | Ebeldabki mu oma silma all ühe poisiga (Vde MP2 207) | 
Või lapsi õpetavad nad veel lirvendama, ebelema… (Sva KK I 108) (EKMS I: 256). elberdama 
’(iluga, riietega, maiustoitudega) edvistama, alpima’ Ha: mõni põletas lusikale kirjad peale, see oli 
paljas e-mine; tehku sinna kirjad peale, kus tarvis! | e-b külma ilmaga kerges riides | see 
hapukapsaste moorimine kausi sees muidu tühine toiduga e-mine (EKMS I: 257). Wied ebeldama, 
-dan, -dada (ebaldama) ’flüchtig, flatterhaft, leichtsinnig sein, kokettiren; ebel g. ebela, ebelane g. 
ebelaze (ebeldane, äbel, äblakas, äblane, eblakas, eblane) ’albern, flatterhaft, leichtsinnig, kokett; 
ebeldus g. ebelduze (ebaldus, ebelus) ’Flatterhaftigkeit, Leichtsinn, Koketterie’ (W 83). ÕS 
ebeldama ’edvistama’. elberdama, -n, -da ’kokettieren, sich gefallssüchtig, sich närrisch 
benehmen’ Wied. viell. fig. von hel|ve, -be (s.d.), St. helbe-, mit Kaus.-deskr.-suff. -rda- (< -rtä-), 
von demselben St. mögl. Wied. elbias ~ -ijas, -ia, -ija ’albern, vorlaut’ mit Moder.adj.-suff. -jas (< 
jä + -s, St. -jähe- > -ja-); oder estn. deskr., ? vgl. hil|p, -berdama oder elpatama unten (EEW 181–
182.) 

sm Lönnr hepake s. ’flygtig menniska, lättsinnig qvinna’; hepakehtaa v. ’vara flygtig l. lättsinnig’ – 
hepakehtaja s. pers. – hepakehtaminen s. ger; hepakka a. ’flygtig, lättsinnig’; h. tyttö; 
hepakkamainen a. simil. (föreg.) – hepakkamaisuus s. qval; hepakko a. = hepakka; s. = hepake; 
hepakoita v. ’bärä sig flygtigt l. lättsinnigt åt – hepakoitseminen s. ger. – hepakoitsia s. pers.; 
hepakkuus s. qval. (hepakka) ’flygtighet, lättsinnighet’; hepalehtaa v. ’röras, slänga l. fladdra som 
en fåll’ – hepalehtaminen s. ger.; hepala l. hepale l. hepalo ’fåll’ (L I: 143). 

Deskriptiivinen verbi, joka saattaa olla alkuperältään samaa sanuetta kuin Lönnrotin 

esittämät suomen sanat. Verbi esiintyy jo Wiedemannilla h:tta kirjoitettuna ja ilman 

mainintaa murteellisuudesta ja sellaisena se vaikuttaakin yleisvirolaiselta. 
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hell subst. ’väike kivine saareke / kivinen kasviton luoto’ Kuu Hlj   < sm helli / < ruSm 

häll 

hell ’~saar’ Kuu Hlj (VMSK). Ei painetussa VMS:ssa. hell ell g. `elli Hlj(-ĺ-), h- Kuu ’väike kivine 
saareke’ `ellisid on `rohkemb `Suome `rannas; `Soome `ellides `käivad. `noota `veeti `eĺlides Hlj 
vrd älv (EMS I: 686). älv ’~saar’ Hlj (VMSK). häll (hell), -i ’kaljune meremadalik’ (Wd: Hi), 
’väike kivine saareke ilma rohu ja puudeta (Soome rannavetes)’ Kuu Hlj; häll, -i Hi e. hell, -i Kuu 
’väike kivine saareke, ilma rohu ja puudeta, Soome-poolses meres’ (EKMS II: 797, III: 706). Wied 
häĺĺ g. häĺĺi (D) ’Klippe, felsige Untiefe’, hällile sāma ’zu nichte gehen’ (W 68); häll Wiedemann 
EWb häĺĺ g. häĺĺi (D) ’Klippe, felsige Untiefe’, hällile sāma ’zu nichte gehen’ Saareste LV I 198. 
Freundenthal-Vendell OESvD häll pl. hällar ’Häll, klippa’. – Vendell OÖSvD sr. rohkeid vasteid 
sub *hälla; Hellqvist SvEtO rr. häll, vr. hæl(l) < algsk. *halliō (> sm. kallio, e. kalju). Lahus 
esitatud Hiiu vastest esineb Kuu, Hlj sama sõnatüvi: AES Kuu hel̄ g. heĺli ’väikesed kivised 
saarekesed ilma rohuta ja puieta; tuntud Soome poolsest merest’; AES Hlj eĺl ~ el g. eĺli ’väike 
kivine saareke meres’. Viimastel juhtudel on tegemist laenuga sr-st või sm-st. Vrd Lönnrot SRS 
hälla ~ hella ’häll, spis- e. kökshäll’. §15, §29. Saareste LV I 198; Wiget SbGEG 1927, 260. häll 
g. hälli (Ariste 1933b: 25, 49–50). häĺĺ, -i ’Klippe, felsige Untiefe’ Wied. dial. D estl. schwed., s. 
Ariste, ACUT B 29:3 49–50 (EEW 444). [holm, -i ’pisut veest väljaulatuv kivine koht või kalju 
meres Sa: Soome h-d Mus’ (EKMS III: 706). holm, -i ’kivine (või ka liivane) madalik, kivirahn 
meres’ Jäm Khk Phl Muh Hää: kivi ning liiva h-d, ju neid kaugemal meres ka | Soomes on h-d, 
suured järsud kivid veest väljas | h. on kõrgem koht mere ääres või sees, kus rohi peal kasvab | seal 
oli jões üks h-i koht (EKMS II: 797). Vrt. holm ’~saar(eke), madalik’ Kuu Jäm Khk Muh Phl Mar 
Hää Ris Kad; klipp (lipp) ’kaljusaar’ Jõe Mus Emm Käi Rei Phl Rid Khn Hää (VMSK).] 

sm hella1 s. Levikki: ei tietoja VER. 1. keittämiseen t. paistamiseen käytetty liesilaite, jossa on rautainen 
tehdastekoinen tasolaatta. 2. käymälän istuimesta. Leik. 3. keittiö. 4. vedenalainen t. merestä 
kohoava puuton, paljas kallio, kallioriutta, kallioluoto. Asu: helli. | Laineet lyövät yli kallioluodon: 
liättää taas ves ylitte toih hellin. Kymi | Suu HaaS Vehk Säkk Joh 5. paasi, maakivi. (SMSK.) 
hella myös ’paasi, (Kymenl Suomenl. saaret, paik. KarjKann) vedenalainen t. merestä kohoava 
paljas kallio’ < nr häll ’hella, paasi - -’ (SSA 1: 153). Lönnr hälla (dial.) hella s. ’häll, spis- e. 
kökshäll’; [Sv] (L I: 270). 

ruSm häll ’jämnt o. slätt litet berg, slät bergklack’. Allm.; särsk.: flat berghäll i sjön. ÅL Ho En Ky Bo St 
Py. [Åland; Houtskär (vÅB); Ekenäs (vNL); Kyrkslätt (mNL); Borgå, Strömfors, Pyttis (öNL).] 
(OFSF III: 45.) 

ru häll häl⁴, sbst.², r. l. f. l. m. (f. Hes. 24:8 (Bib. 1541), Saol (1900; jämte r.); m. BtFinlH 2: 288 (1666: 
på en heetan häll; genus dock osäkert), Ahlman (1872)); best. -en, i sht vard. (utom i södra Sv.) 
samt i poesi äv. -n (Sätherberg Blom. 2:57 (1844), Hertzberg Canth 2:6 (1886)); pl. -ar (1 Kon. 
19:11 (1541) osv.) ((†) -er Noraskog Ark. 5:130 (1621: Spijssheller), TurÅ 1903, s. 178. Anm. Pl. -
er torde i vissa fall vara att hänföra till hälla sbst.¹,). (hell 1541–1852 (: Helleknoppar). häll 1541 
osv. häl 1630–1685 (: Grå-Häls KämpeSteenar, qpl.). hälle Ps. 1695, 318:4 (möjl. att föra till 
HÄLLA, sbst.¹)) [fsv. häl(l), f., sv. dial. häll, f.; sidoform till hall sbst., 51 v – Jfr hälla, sbst.¹] 1) i 
dagen gående, bart o. kalt, vanl. avslipat o. förhållandevis jämnt, mindre parti av fast bärg; klippa; 
särsk. om mer l. mindre sluttande dyl. formation, ofta invid vatten; äv. övergående i bet.: litet, kalt 
skär; äv. oeg., om liknande bärgsparti ingående i lager av skiktade (l. skiffriga) bärgarter i jorden. 
Iagh haffuer .. samma blodh lätit vthgiuta vppå ena bara häll. Hes. 24:8 (Bib. 1541; Bib. 1917: kala 
klippan). Här blottas snöbetäckta fjällar, / Från deras rygg och branta hällar En lossad börda rusar 
ner / Med brak och dån i älfvens sköte. GF Gyllenborg Vitt. 1:199 (1795). Folk .. / som, strödt 
kring polens ring bland skogarna och fjellen, / upp hutter, nattbetäckt, din bergning utur hällen! 
Tegnér (WB) 2:73 (1812); jfr 2. I det öfre föda och det undre grå skiftet (brytas) tjocka hällar, som 
falla några få grader åt vester. 3 SvGeolU 57:34 (1883). Utöarna och hällarna, där strömmingen 
brukar hålla till. [!] LfF 1898, s. 51. (1) häll-klippa, r. l. f. (häll- 1804. hälle- 1639– c. 1700) (†) 
klippa; bärghäll; äv. bildl. Then rätte HÄlleklippan och Borgen i Öknenne, Herran Jesum 
Christum. J Petri P Eriksson B 1 a (1639). (Genom NÅs socken rinner Dalälven) sakta eller med 
lugnat vatten .. tills mot slutet, der en stor hällklippa möter. EconA 1807, febr. s. 58 (1804). 
(SAOB 2006.) 
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Suomen murresana hella ’vedenalainen t. merestä kohoava paljas kallio’ esiintyy 

Kymenlaaksossa, Suomenlahden saarilla ja paikoin Karjalan Kannaksella; 

suomenruotsin murteiden häll id. taas Länsi-Uudenmaan murreryhmän Tammisaaressa, 

Keski-Uudenmaan ryhmän Kirkkonummella ja Itä-Uudenmaan ryhmän Porvoossa, 

Ruotsinpyhtäällä ja Pyhtäällä (SSA 1: 153; OFSF III: 45). SMSK:n mukaan tässä 

merkityksessä sanan muoto on helli ja se tunnetaan pitäjistä Kymi Suu HaaS Vehk Säkk 

Joh. Ariste esittää Kuu Hlj hell lainautuneen suomenruotsista tai suomesta, sillä 

Lönnrotilla esintyy sana hälla ~ hella ’häll, spis- e. kökshäll’. Murrelevikkien 

perusteella sana on itse asiassa voinut lainautua rantamurteeseen sekä suomesta että 

ruotsista. Rantamurteen i-vartalovokaali on tavallinen uusissa lainoissa, joten sanaa ei 

senkään perusteella voi pitää  todennäköisemmin suomesta saatuna. Vironruotsista 

viroon on lainautunut sama sana muodossa häll, sillä vironruotsin e:n laatu on 

lähempänä ä:tä. (Ariste 1933b: 20, 49–50.) Sana on ollut oleellinen kalastuksen 

kannalta, sillä silakat viihtyvät luotojen luona (vrt. esim. hällarna, där strömmingen 

brukar hålla till, SAOB 2006). Viroon ovat lainautuneet myös ruotsin holm ’saari’ ja 

klippa ’luoto’ (Ariste 1933b: 24, 35, 48, 58). Suomen hella, helli on itse asiassa sama 

sana kuin kantaskandinaavin sanasta *halliō lainautunut sm kallio. 

ellitama verbi ’(salaja) andma / antaa (salaa)’ Jõe Kuu   < sm hellittää UUSI ETYMOLOGIA 

ellitama ’(salaja) andma’ naine ellitab omast käest, annab kellegile midagi salaja omast käest JõeK vrd 
ellistama (EMS I: 691). Vrt. ellistama eĺlistama Koe, eli- Kad VJg; imp (sa) `ellista VNg (sag 
kasutusel vaid imp2sg) ’(heldelt) andma’ noh, eks sa `ellista mulle ka VNg; tema oma suure 
pungaga elistas minu iest igal puol Kad; ma `sulle ikke omast kääst elistan mis mul aga on VJg 
(EMS (I: 690). Vrt. `hellitama, `ellidämä ’paigalt liiguma; lahti laskma’ Mes `kerra oma `kourade 
vahele on saand, ei sedä enämb sield `ellidä; ei sie oma `kuosild `hellida (ei muuda oma 
seisukohta) Kuu (EMS I: 692). 

sm hellittää v. Ei tietoja VER. Vrt. hellätä, helpottaa, höllittää. 1. löysätä, höllentää, avata (köyttä, sidettä, 
solmua, ruuvia tms.). Eniten tietoja VARE-U-Y SATE HÄM KYM. | Hellittäkkä lankka! Hali 
| Hellitä vähä sit nuaraa, jos se kuristuu. Tuusu | hellittäkäist tyä toi solmu! Iit | Halkaisijapurjeen 
takimmaisen alakulman kiinnitysnuoran löysentämisestä: Hellitä koutii. Suu 2. laskea irti t. 
irtoamaan, vapauttaa otteestaan t. otteensa jstak; irrottaa jk jstak. Eniten tietoja VAR SATE. | 
Tulitikkuleikissä toine hellit, ko toine sai kiine. Hin | Hellitäs sää lehmäk kaulumistas pihatos ja sit 
ajetaa ne yksis neuvois (= yhdessä) laitumel. Kiika | Piirileikissä hellittivät kätees ja, menivät 
minkä lystäsivät kumpanenkan. Lop | Mie en kehant enniä vettiä siint nuorast vua helliti hiitie, mut 
silloha veneki män̓ koskie. Räi 3. ryhmään 2 liittyvää käyttöä. a. "hellittää hevonen" = riisua 
hevonen valjaista. Tietoja VARU, Pern NurJ. b. vaatteista tms.: riisua. c. "jk hellittää jnk (t. jtak)" = 
jstak irtoaa jk (t. jtak). | ne (hirvet) hellittää nes sarves välil. se (omenapuu) hellittää hirveest 
omenia. Viht d. | ku nahka rakènetta (= muokataan) nin karva hellitettä. Sau | Sanomakellojen 
ilmoitettua kuolemantapauksesta: Taas on joku veivistä hellittänyt. Tamm | ku siitä (vivun 
virityslaitteeseen asetetusta) syätistä, otti kiinnil lintu ni sit se, hellitti irki (= viritys laukesi) ja 
(vivun kaaren jännitys) veti sen, ylös sitten, linnun sinnen nuaraar roikkumaa. Lop 4. antaa periksi 
jssak asiassa, myöntyä. Us. konneksiossa "ei heitä, ei hellitä" tms. | Ei heitä ei hellitä, ennen ko 
saa tahtos täytetyks. Nou | eihä Mart hellittänt (kilpailussa), niihä se polk nii kovast ku jakso 
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pyöräänsä. Lemi | älä hellitä! Kall 5. hiljentää työtahtia tms. 6. lopettaa jnk tekeminen, jättää 
kesken t. sikseen, laata. 7. alentaa hintaa, suostua myymään halvemmalla, luopumaan 
omaisuudestaan tms. | mahrasik se myyrs se hyä̀ (= hyvän) heòses. – ei see siit leikillä hellit. em 
mnää meinanh hellittä voìtan al kahrenkymmene marka mutt ol nin kuuma ja voì rupès sulàma ja 
mnuun täỳry hellittä. Myn | Luovuttivat maansa pojalleen: Hellittivät paikkans pojalle. NurJ 8. 
komennettaessa ajohärkiä peruuttamaan: "hellitä!" 9. sään t. olotilan muuttumisesta (lievempään 
suuntaan). Myös yksipers. Tietoja eri puolilta. a. pakkasen lauhtumisesta, sateen t. tuulen 
taukoamisesta tms. b. kivun, sairauden tms. lievenemisestä. 10. lämmittämisestä, paahtamisesta, 
kuumentamisesta. Myös yksipers. Tietoja POH SAV KES KAI INK, lisäksi yksittäistietoja. a. 
auringosta: porottaa. Vrt. heltää 1. b. pehmittää, sulattaa. c. keittää, kypsentää (kovassa 
kuumuudessa). 11. ilmaisemassa tekemisen t. toiminnan herkeämättömyyttä, perinpohjaisuutta 
tms.: päästellä, lasketella. Vrt. heltää 2. a. tekemisestä (etenkin ampumisesta, lyömisestä, 
pieksemisestä), jossa samanlaiset jaksot seuraavat tiheästi toisiaan. b. laulamisesta, puhumisesta 
tms. 12. arastaa, aristaa. Tav. yksipers. Vrt. hellistää. 13. | hää näät hellitti (= helli, hemmotteli) 
lapsii, hää ei millonkaa krosant ommii lapsii. Kall (SMSK.) Lönnr  hellittää 3 (helta l. helti) ’göra 
lös, lösä, lossa, släppa, aflåta, remittera, gifva efter l. med, (sjöt.) skräcka, fira’; h. solmu ’lösa en 
knut’; tauti l. tuska hellittää ’blir lindrigare’; pakkanen hellittää ’kölden slår sig’; ei hellitä 
huutamasta ’han ropar oafbrutet’; hellittämättä ’oupphörligt, oafbrutet’ (L I: 135). hellittää 
ensiesiintymä 1670 (Jussila 1998: 51). hellittää (1670; yl), hellätä (joks. yl.) ’hellittää, löyhdyttää; 
helpottaa; aristaa’ ~ ka hellitteä ’päästää löyhemmälle; irrottaa; aristaa, tehdä araksi’ | muita 
vastineita ink ly va | vi helduda ’tulla anteliaaksi’, helde ’antelias, aulis’ (SSA 1: 153–154 s.v. 
hellä). 

ka hellitteä v. 1. päästää löyhemmälla; heittää irti, irrottaa; vähetä, lakata, lopettaa. elä vain heĺĺitä šitä 
nuoram peätä! heĺĺitä šie poikeš še ńiitäntä, vet äijälti vaivut. heĺĺitä šie še rauta piht́ilöistä! tauti 
ei heĺĺitä ńi millä. šiitä kun še tuuli heĺĺittäy, ńiin šiitä jatamma matkoa. Kontokki | heĺĺitä nyd elä 
vejä enämbi! Jyskyj 2. aristaa; tehdä araksi. hebo jalgoah heĺĺittää. jallan heĺĺittää, paĺĺahin jalloin 
ku käveĺin. Suoj | jallan heĺĺitti vastaspäi, en voi ńi polgie. sukku heĺĺitti jallad. Säämäj 3. pelätä 
jkn puolesta. näitkö lapsen, kunne juoksi; lasta heĺĺitän täz, ku ei mäńiz järveh. Suoj 4. deskr.v. 
tav. toisen verbin yhteydessä.  šoittoa heĺĺittäy soittaa taukoamatta. Uhtua Rukaj | ńiin lämpimäšti 
päivä paistoa heĺĺittäy. Kontokki | heĺĺitettih lasketeltiin virttä. Suistamo 5. helliä, hellitellä. 
heĺĺittöä. Rukaj (KKSK.) 

ve heĺĺittädä -tän, -ttäu̯ tuntemattomassa merkityksessä, Sununsuu (VKS). 

Yleisuomalainen laajempimerkityksinen verbi hellittää on lainautunut rantamurteeseen 

merkityksessä ’antaa (salaa)’. Tällainen pienellä alueella tavattava yksi spesifi merkitys 

kertookin usein lainautumisesta. Laina on voitu periaatteessa saada minkä alueen 

suomalaisilta hyvänsä, mutta käytännössä todennäköisimmin se on runsaimpien tietojen 

alueelta VARE-U-Y SATE HÄM KYM, joista mahdollisia ovat lähinnä Kymenlaakso ja 

Häme. Suomen hellittää-verbillä on myös antamiseen viittaavaa käyttöä. Kuusalussa 

tunnetaan lisäksi verbi `hellitama, `ellidämä ’paigalt liiguma; lahti laskma / liikkua 

paikaltaan; päästää irti’: Mes `kerra oma `kourade vahele on saand, ei sedä enämb sield 

`ellidä; ei sie oma `kuosild `hellida (ei muuda oma seisukohta) (EMS I: 692). Tämä 

verbi on myös todennäköinen suomalaislaina. 

ias|päidi adv. ’(kaugemal) ida pool / idässä päin’ Jõe Kuu   ← idA + päidi 

ias|päidi Jõe, iäs- Kuu ’(kaugemal) ida pool’ nie (ruhnlased) olite sii `ülgepüüs siel iapuol, ias`päidi 
maad Jõe; `Löüdümadal - - Vihasu lahes, siell iäs`päidi Pärispää `nieme Kuu vrd idapäidi (EMS I: 
846); ida|päidi ’itta, ida poole’ `Martuha suo jääb idä`päidi Kuu (EMS I: 849). iäspäiDi Kuu ’ida 
pool’ (Must 1987: 51); iaspäidi ’~kaugemal’ Jõe Kuu (VMSK). 
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Instruktiivinen adverbi (ks. Must 1987: 218) Jõe iaspäidi ~ Kuu iäspäidi on 

rantamurteen omaperäinen yhdyssana. Sanassa ias (< idas) klusiilin heikko vastine on 

kadonnnut pääpainollisen tavun vokaalin jäljessä koillisrannikkomurteelle tyypillisesti 

(Must 1987: 50). Vrt. jalgupäidi, kahtapäidi, päälpäidi, toist(a)päidi; -päidi-adverbeistä 

ks. lukua 3.2.1.3. 

ilg|ihu|alasti adv. ’ihualasti/ilkialasti’ Jõe Kuu   vi ihu|alasti  + < sm ilki|alasti 

ilg|ihu|alasti ’ihualasti’ ta käib ilg ihu alasti, ta ei äbenend ilg ihu alasti Jõe; Ärä sa nüd `saunast 
ilgihualasti tuba lähä Kuu vrd ihuilge-, ilgealasti. (EMS I: 928), ihu|ilgas|alasti VNg (EMS I: 
884), ihu|ilge|alasti VNg Lüg Kad VJg (EMS I: 885), ilge|alasti Sim (EMS I: 928). ülg- Amb jm. 
e. ilg- Kod. jm.: ülgalasti  ’täiesti a.’ KiE | ihu-ilge alasti (Wd.); ihu- mees ihualasti (EKMS IV: 
160, 161). Wied alasti (alaste), alastine g. alastize (alatu) ’nackt, bloss’, ihu-a., ihu-ilge-a., 
ihuliste a. ’splitternackt’ (W 22). ihu g. ihu, iho (d), ’Leib’ (W 113); ihulaste (ihulizi) ’leiblich’, 
ihulaste alasti ’splitternackt’ (W 113). ilge g. ilge (ilglane, ilkane) ’garstig, abscheulich, 
schmutzig, schamlos, tückisch, boshaft’ – ihu-ilge-alasti ’splitternackt’ (W 115). alasti lmsm.: sm 
ala(i)sti (Raun 1982: 3). ilge Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai VMr Kad VJg Iis Trm (VMSK). 

sm ilki|alasti ’ihan alasti’ eniten tietoja VARP-E-Y HÄMP, vähemmän SAT POHE KYM KARE-K SAVP 

KES POHP, lisäksi yksittäistietoja (SMSK). Gan ilki ’ilkeä’ (G 195), alasti adv. ’blott, nakot, 
naken’ (G 17), Lönnr ilki alasti ’alldeles utan kläder’; ilki alaston ’splitter naken’ (L I: 316 s.v. ilki 
adv. ’styggt, gement, illa; alldeles’). alasti ensiesiintymä 1544 Agricola (Jussila 1998: 28). 
ilki|alasti (NS). ilka (hämmurt. Kaakkmurt. Savo) ’kepponen, pila; kiusa, pahanteko / Scherz; 
Streich’: pitää ilkaa ’pilailla, ilkamoida, hullutella’, johd. ilkonen: ilkosen alasti, ilkosillaan jne., 
ilkamoida, ilkastella (Gan 1786; myös Pohjanm) ’kujeilla, ilveillä, naureskella; ilkkua; kerskua’, 
ilata (: ilkaan) ’tehdä kiusaa, ilkkua, ivata’, ilkoa ’inhota, pitää iljettävänä’, ehkä myös ilkkua ~ 
ink ilka ’kiusa, kiusanteko’ | ka ilka: ilgua pidää ’tuhmuutta, ilkeyttä harjoittaa’ | va ilka alassi 
’ilkosen alasti’ | vi ilg (g. ila, ilu): ilga ja imet teha ’tehdä hullutuksia, mellastaa’. Samaa sanuetta 
kuin ilkeä. s.v. ilkeä (Agr; yl.) elkeä (IGrape 1779; ei nykymurt.) ’widerlich, böse, schlimm’, 
ilkeys, ilkiö, ilkimys, ilki (-työ, -valta jne., vrt. myös ilki: i. alasti), ilkinen (häijyn-, pahan-i.), iljetä 
(: ilkenen t. ilkeän) ’rohjeta’, iljettää, iljetys ~ ink ilkiä ’ilkeä; häpeä’, iletä ’kehdata; hävetä’, 
ilettää ’hävettää, iljettää’ | ka ilkie ’vastenmielinen, inhottava; häpeämätön, häijy; häpeä; paha 
olo’, iletä ’iljetä, rohjeta’ | veP elgeitelob, elgenseitab ’iljettää, inhottaa’ | va ilkea, (>) ilka ’ilkeä, 
iljettävä, vastenmielinen’, (Kukk) ilkiä ’häpeällinen, ruma’, (sm >) hilkiä ’ilkeä’ | vi ilge 
’inhottava, kuvottava, iljettävä; ilkeä, pahanilkinen’, ilgeda (prs. ilgen) ’iljetä, juljeta (et. kielto- ja 
kysymyslauseissa)’. Samaa kantaa kuin ilka. ilkeä (SSA 1: 223), s.v. alasti luult. < *alais(e)tik 
’(alus)vaatteitta’, adv.-johd. s:sta alainen mm. ’alusvaate’ (SSA 1: 68). alasti lmsm.: sm. ala(i)sti 
(Raun 1982: 3). ilkosen part. vahv.: aivan, ihan, täysin. Eniten tietoja POHE HÄM KYM KAR SAV 

KES. Rinn. ilkaman, ilkasten, ilkimen, ilkini, ilkisen, ilkisten, ilkiten, ilkittömän, ilkkosen, 
ilkkosten, ilkoman, ilkomen, ilkosten, ilkoten, ilkottoman. 1. "ilkosen alasti". | Se juaksi tuala 
mäjellä ilikosen alasti, vaikka vettä sato taivaan täyleltä. Ika | Ilkosen alasti moljottelet. Sääk | Kui 
sie ilkiit ilkoisen alast tulla tuppaa! Pari | se se on kàekista ihm̆meintä ihaˀ ˀilikoseˀ ˀalastik se 
emäntä ollunna voita kirnuamassa. Nil | siellä maatar rojottivat ilikosen ̮alasti. Uta | se käv ilkos̓en 
alastin moata saunan ja tuvan välillä. Ver 2. | Usko tai älä, mut se on ilkose tos, jot mie en ottant 
sitä venettä luvatta. Kauk | sinuss o̮n niitä kujjeita olluˀ ˀilikoisen ikäsän niihen tyttölö̀ihen 
per̆rään. Kiih | Tuva ov ol ̕ilikosen auk. Viit | Ne ol ilkosen ikään (= aina) rasvapenkkiä, penkkejä, 
jotka kirkon penkkijaossa oli annettu voita lahjoittaneille seurakuntalaisille. Kuhmoi (SMSK.) 

ink ilkko alassii id., ilkkosen alassii (?) L-suu (IMS 90), ilmin alassin ’ilkosen alasti’ Me (IMS 92), Hevaa 
alassin (Laanest 1997: 19). 

ka ilkosen alattši ’ilkosen alasti’ Kontokki, ilgozen alašt́i id. Suistamo (KKSS), alašt́(š)i (SSA 1: 68). 
va Lu ihan-alassi id. (VKS: 94, 280), J ilka alassi, iho alassi (VKS: 94), Kukkosi iлkoizee aлassii (Posti 

1980: 91), Joenperä iлka aлassi (Tsvetkov 1995: 62 ’ihu-ilge-alasti!’), Mahu aлassiG (Kettunen 
1986: 21). 

ve aлast́i P J Päž Š (SVÂ 28), alaśt́i, alašt(š)i, E ? alaista ’alasti’ (SSA 1: 68). 
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Jõe Kuu ilg|ihu|alasti on kontaminaatiomuoto suomen sanasta ilkialasti ja viron sanasta 

ihualasti. Suomen ilki ’ilkoisen’ on mukautunut viron äänerakenteeseen ja 

Wiedemanninkin levikittä esittämässä variantissa VNg Lüg Kad VJg ihu|ilge|alasti 

(EMS I: 885) vielä saman asuiseksi kuin viron sana ilge ’jälg (vastik)’. Lisäksi 

tunnetaan VNg ihu|ilgas|alasti, Sim ilge|alasti (EMS I: 884, 928). Suomen murteiden 

enimpien tietojen alueelta potentiaalinen lainanantaja olisi HÄM, vähempien tietojen 

alueelta KYM KARE-K. alasti on itämerensuomalainen sana. Toikan (2003: 27–28) 

aineistossa on Lüg Jõh ilgu ’täiesti, päris / täysin, kokonaan’, jota hän vertaa suomen 

murteiden sanoihin ilkosen jne. ja pitää todennäköisenä suomalaislainana. -sti-

adverbeistä ks. lukua 3.2.1.2. 

imel adj. ’imal/imelä’ Kuu Hlj   < sm imelä 

imel Hlj, pl. imeläd Kuu ’imal’ imeläd ja magusad [marjad] Kuu (EMS I: 974). imal ’magusavõitu, 
läägelt magus’. ”i.” ei ole meie sõna Tõs Kuu VMr MMg KaE (EKMS II: 809), ’mitte küllalt hapu 
või soolane, vastumeelselt magusavõitu, lääge, mage’ (EKMS II: 832), ’mage, mitte küllalt 
soolane’ (EKMS III: 892), ’mage, nõuab soola’ (EKMS IV: 938). Vrt. imal ~ imalas  Jäm Khk 
Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Mar Kul Mär Vig Lih Kse PJg Ris Kei KJn SJn 
Trv Hls, imalik Mär Kse Juu Plt, imaline Mar, imar ~ immar  Hää Saa Trv Hls Krk, imarik Hel, 
imastan(d) Jõe Tõs (VMSK). Wied imal, ima, imane, imar, imaw, imalik ’süsslich, fade (nicht 
sauer oder salzig genug)’; imelas = imalas ’Lippenblüthler mit süssem Saft’, kiwi-i. ’Engelsüss 
(Polypodium L.)’ (W 119). imal, -la - - von imal bzw. imel (vgl. imelas) sind gebildet imaldama, -
an, -ada ÕS ’fade machen’, Wied. intrans. ’süsslich werden (wie Malz)’ und I imeldama ’id.’ mit. 
Kaus.-suff. -da- < -ta- bzw. -tä-), davon ÕS wahrsch. neu -uma, -un, -uda ’fade, süsslich werden’ 
mit Relfex.-suff. -u-, Wied. dial.d. veralt imama, d auch imahama = imaüma und imäümä =intrans. 
Imaldama, imalduma viell. mit Kaus.-suff. -a- und Reflex.-suff. -ü-, Wied. jne… (EEW 505–506). 
imal prmsm-?sam.: vtj. jumal (Raun 1982: 18). imeldama imeldama Hlj, imeldamma Jõh, 
imeldämä Kuu ’magusat maitset omandama’ vana `kalja imeldetti (uuendati kaljaraba) Kuu; terad 
`eivad `kuiva, imeldavad vaid; [leiba] `lastasse imeldata Jõh vrd imaldama; imelduma imelduma 
Lüg Jõh, imeldumma Lüg Vai; imeldümä, imä- Kuu 1. ’immitsema’ ikke imeldub läbi [mesi 
puunõust] Lüg; Siia imeldub vett Jõh 2. pisut magusaks muutuma, imalduma – Kuu Jõh Vai eks sie 
(leib) õle ka imeldund ja jäänd erä`kuorde Jõh (EKMS I: 975). 

sm imelä n. Vrt. imakas, imakka, imekäs, imele, imelikkö, imeliä, imeliäinen, imeläinen, imeä. 1. makea, 
äitelä, muikea; hapantumaton. a. makea. Tietoja KAR SAV KES POHK KAI VER, joitakin tietoja 
liepeiltä sekä yksittäistietoja. b. liian makea, äitelä, ytelä. Tietoja harvakseltaan SATE-P POH 
HÄMP PERP, lisäksi yksittäistietoja. c. imeltynyt, imeltyneen makuinen. Eniten tietoja VARP-E-Y 
SAT HÄM POHE. d. happaman vastakohtana, hapantumatta jääneestä. Us. yhd:jen tai sanaliittojen 
määriteosana. Tietoja KARE INK, joitakin tietoja liepeiltä sekä yksittäistietoja. e. hajusta. 2. s:sesti. 
a. sokerista, makeisesta tms. b. "imelät" = (ruis)maltaat. Tietoja kulmiosta Lie-HKyr-KorL-Joutsa 
Myr-Lie, lisäksi EurJ. Rinn. imellys, imeläkset. c. imellys ←. Joitakin tietoja KARK-P KES, Pad. 
(SMSK.) Gan imelet, -lehen vel imelä, -n vel imeliäs adj. v. ytelä, immal aesth., ’widerlich süss, 
smäckligt, sötaktigt, wämjug, wört-deg, söt, saltlös’ (G 199). Lönnr imelä ’sötig, sötaktig, sötsur; 
äcklig’; murt. imel, imelen ’imelä’; imele (imelä) s. ’malt’ (L I: 326). imelä ensiesiintymä 1733 
Vhael (Jussila 1998: 68). imelä (Vhael 1733; 1690 ”Itke Turku imelästi” ’katkerasti’; yl.) ’makea, 
makeanhapan, äitelä, happamaton; (mon.) ruismaltaat; imellys; makeileva, liehittelevä; kova, 
kirpeä’, imeliäs, imeliäinen, imeltää, imeltyä, imellyttää; imakka ’makeahko, imelä’, 
(kallio)imarre (Haartman 1759 himarttet, (h)immarttijuuri, VR 1644 imara) ’Polypodium 
vulgare’, imarrella ’kiitellä, makeilla, mielistellä’, imiintyä ’imeltyä’ ~ ink immēlä ’imelä’, 
imeltüä | ka imelä ’mämmi t. mämmin tapaan valmistettu ruokalaji; makea, imelä’, imeltyö; imitteä 
’imellyttää’ | ly imel ’mämmi’, imittada ’imeltää’ | ve imel ’makea, imelä’, imeĺits ’vierre’, 
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imit(t)uda ’imeltyä (esim. taikina)’ | va (Tsv) imel, imiä ’imelä’, (Kukk) imett́śüä ’imeltyä 
(maltaat)’ | vi imal, (murt.) imar, (Wied myös) ima, imane, imalik, imav ’imelä, äitelä’, mon. 
imalad ’maltaat’, kivi-imalas, -imar ’kallioimarre’, imaldada ’imeltyä (kuten mallas)’ | li imāb, 
imābi ’makea, suolaton (esim. voi, liha, kala, vesi)’. ? = lpN âmiidit, hâmiidit ’olla kovin makea 
tai erittäin hyvän makuinen’. Toisaalta on esitetty epävarma oletus, että imelä on samaa kantaa 
kuin imeä. Rinnastus sanoihin votj jumal ’makea, happamaton’ | syrj jumol, -v ’makea, 
hyvänmakuinen’ on äänteellisten vaikeuksien vuoksi hylättävä. (SSA 1: 226.) 

ink immeelä ’imelä’ (IMS 93). 
ka imelä ’mämmi tai mämmin tapaan valmistettu ruokalaji; makea, imelä’; imel ’taikina, tahdas’. Kaikki 

johdokset e-vartaloisia. (KKSS.) 
va imek|aZ: -õZ J-Tsv., g. -kaa J ’imal, lääge; vürtsine’; ime|lä P -l J-Tsv., g. -lää (VKS: 293); imi|ä J-

Tsv., g. -ä ’imal, lääge; magusavõitu’ (VKS: 294). Kukkosi e-vartaloisia verbejä (Posti 1980: 93–
94), Joenperä imel, imiä ”imal”, ’maheahko’ (Tsvetkov 1995: 63). 

ve imeĺ imeĺi̭ad, imeĺǖd ́ ’imelä, imeltymys’ (VVS), imeĺ, ~an P Šim (SVÂ 149). 
li imàB, imàbi Īra, Kuolka ’süss, nicht salzig’ [est. imal, dial. ima, imav, fi. imelä] (LW 72). 

imelä on itämerensuomalainen sana, joka esiintyy a-vartaloisena vain virossa ja liivissä 

mutta e-vartaloisena kaikissa muissa lähisukukielissä. Virossa e-vartalo tavataan vain 

Kuusalussa ja Haljalassa; viron murteiden kaikki muut imelän vastineet ovat a-

vartaloisia. Tämän levikin perusteella Kuu Hlj sanaa imel voidaan pitää lainana 

suomesta. Myös Söderman (1996: 40 s.v. imelduma) pitää sanaa imel lainana suomesta. 

Enimpien tietojen alueelta Karjala on todennäköisin lainanantaja. SKES:n näkemyksen 

imelä palautuu uralilaiseen kantakieleen, mitä ei kuitenkaan nykyään pidetä 

todennäköisenä – SSA:n (1: 226) mukaan vartalo on itämerensuomalainen. 

hingal(u) subst. ’latter / hinkalo, parsi’ Jõe Kuu   < sm hinkalo 

hingal, -u `(h)ingalu; `hingal g. -u; `ingal g. -i ’latter (koos sõimega)’ Tie `laudas `hingalud `kerda; 
Ajasin `lehmä `ingalusse; `Hingalu latt; `Hingalu post (kuhu kinnituvad välimised latiotsad) Kuu 
(EMS I: 1002). hingal (hingalu) ’sõim’, ’veise latter’ KuuKa KuuVn: h. on vana sõna, ainult 
lehmadel oli h., nüüd on neil ja hobustel sõim KuuVn (EKMS II: 459). hingal, -u ’vahesein kahe 
looma vahel laudas; latter, kus loomad laudas kinni on; enamasti kaks-kolm latti, mis hingalu posti 
ja seina või sõime külge kinnitatud (”luomad lohkusite hingalu ärä”) Kuu (Vilberg 1922: 205). sm 
hinkalo > vi murt. hingal ’pilttuu, navetan väliseinä’ (SSA 1: 165). sm hinkalo ’viljalaari, purnu 
(aitassa); lehmän tai hevosen olinpaikka navetassa tai tallissa, pilttuu’, vir. murt. Kuus. hingal 
’väliseinä kahden eläimen välissä, pilttuu’ (todennäk. < suom.) (SKES I: 76). hiŋgalu, hiŋganu 
’joomalatter’ (vrd sm. hinkalo) (VK III: 385). 

sm hinkalo tietoja kaikkialta muualta paitsi INK. Rinn. hinkala. ’Parren’ ja ’pilttuun’ merkityksessä 
(matalalla (sivu)seinämällä erotettu eläimen tila navetassa, harv. tallissa) VAR SATE-L, KARE 
etenkin rannikko, PERP länsiosa, LÄNP; joitakin tietoja POHE HÄMP-E; lisäksi yksittäistietoja. 
Merkityksestä 'lehmän parsi' tietoja koko levikkialueelta. Etenkin alueilla PERP LÄNP hinkalo 
tarkoittaa sekä 'lehmän partta' että 'hevosen pilttuuta'. 2. väliseinä, joka navetassa (harv. tallissa) 
erottaa eläimen tilan toisista. POHE, joitakin tietoja VarP-E-U HÄME, lisäksi yksittäistietoja. 3. 
eläimen karsina tai siitä aidattu osa. SAVP pohjoisosa, Ver Han Vit. 4. ladossa tms. oleva karsina 
lehdeksiä, ruumenia, silpuntekoa tms. varten. hinkalo, tallin yhteydessä olevassa rehusuojassa 
oleva aitaus, jossa silput survottiin. Perh 5. aitassa tai kellarissa seinämällä erotettu jyvien, 
jauhojen, perunoiden tms. säilytystila, laari.  Eniten tietoja KYM KARP SAV KES KAI VER ei 
tietoja VARE SATL LÄNP INK. Rinn. hinkaloinen. 6. (aitassa oleva) kannellinen, liikuteltava 
leipien tms. ruoka-aineiden säilytyslaatikko, tiinu. 7. kotieläinten (kiinteä) syöttöruuhi, ruokinta-
pöytä, soimi. Joitakin tietoja POHE, lisäksi yksittäistietoja. 8. pitkänomainen, matalareunainen 
puuastia; kaukalo. hinkala 1. aitassa tai kellarissa seinämällä erotettu jyvien, jauhojen, perunoiden 
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tms. säilytystila, laari. HÄMK pohjoisosa, KESE-L, joitakin tietoja liepeiltä. 2. väliseinä, joka 
navetassa tai tallissa erottaa eläimen tilan toisista; syöttöruuhen seinä. 3. matalalla (sivu)seinämällä 
erotettu lehmän tila navetassa, parsi. (SMSK.) Gan hingalo ’bås, en låra för säd’ (v. laari) (G 143), 
hewois korsu ’hästspiltta’ vid. hingalo s.v. korsu (G 375), myös asussa hinkalo 4003, 9169, 11527 
– mutta merkitys enimmäkseen jyvälaari. Lönnr hinkalo ’spilta, bås; lår, binge’; jyvähinkalo 
sädeslår; kullakin hevosella on hinkalonsa ’hvarje häst har sin spilta’; hinkaloinen a. rel. (föreg.); 
kymmenhinkaloinen navetto ’fähus med 10 spiltor’ (L I: 167). hinkalo ensiesiintymä 1637 
Schroderus (Jussila 1998: 55). hinkalo (yl.) ’laari, purnu; (Loun- ja KaakkSm Peräp) pilttuu’ (SSA 
1: 165). SSA:n (1: 165) mukaan hinkalo on lainautunut suomesta viron murteisiin merkityksessä 
’pilttuu, navetan väliseinä’. SKES (76): ’viljalaari, purnu (aitassa); lehmän tai hevosen olinpaikka 
navetassa tai tallissa, pilttuu’, karj. hiŋgalo ’liesi, uuninedusta’, vir. murt. Kuus. hingal ’väliseinä 
kahden eläimen välissä, pilttuu’ (todennäk. < suom.). 

ka hinkalo ’uuninsuun edusta; lehmän parsi; laari, hinkalo’. ’Parren’ merkityksessa käytetään tuskin 
muuten kuin lehmälle huudettaessa: omah hinkalohoš! Kiestinki (KKSS.) hiŋgalo ’liesi, 
uuninedusta’ (SKES I: 76). hinkalo ’uuninsuun edusta; lehmän parsi; laari, hinkalo’ (SSA 1: 165). 

Suomen laajan levikin ja viron suppean levikin, saman merkityksen sekä saman 

äänneasun vuoksi Jõe Kuu sanaa hingal(u) on pidettävä melko uutena suomesta saatuna 

lainana, kuten etymologiset sanakirjatkin esittävät. Virossa sananalkuisena säilynyt h-

äänne voi myös puhua laina-alkuperän puolesta. Suomen jälkitavun o on rantamurteen 

länsiryhmässä mahdottomana substituoitunut u:lla. Karjalan kielen vastineen ensisijaiset 

muut merkitykset ja rajallinen käyttö ’parren’ merkityksessä voi viitata suomalaiseen 

laina-alkuperään. Suomen tiedot puuttuvat vain Inkeristä, joten laina on voitu saada 

mistä muualta hyvänsä, mutta Etelä-Karjalan rannikko vaikuttaa todennäköisimmältä. 

Rinnastus on esitetty SKES:ssa ja SSA:ssa, ensin mainitussa merkinnällä 

”todennäköisesti” (SKES 76; SSA 1: 165). 

jalgu|päidi adv. ’jalgupidi / jaloistaan, jaloin’ Jõe Kuu   ← jalg + päidi 

jalgupäidi = jalgupidi mere ei mend ka `jalgu `päidi Jõe; Juss arind `marjalise kääst `marja`korvi oma 
käde, `kalland `marjad maha ja `trampind `jalgu`päidi sodiks Kuu (EMS II: 65). 

jalgupäidi kuuluu instruktiivisiin adverbeihin (ks. Must 1987: 218), jotka ovat 

rantamurteessa oma produktiivinen tyyppinsä. Vrt. iaspäidi, kahtapäidi, päälpäidi, 

toist(a)päidi; -päidi-adverbeistä ks. lukua 3.2.1.3. 

juhlad subst. pl. ’pühad/juhlat’ Kuu Hlj   < sm juhlat 

juhlad pl. tant. `juhlad Kuu Hlj hv ’pühad, pidupäevad’ kui on `juhlad, siis `olgu `oite; `juhla `päiväd 
Kuu; mis `juhlad teil `lahti on Hlj (EMS II: 163). sm juhla ~ vi murt. (Kolga) juhla(d) ’juhla’ 
(SSA 1: 244–245). 

sm juhla s. 1. jonkin kunniaksi tai muistoksi vietettävä päivä, kalendaarinen juhlapäivä. | kyl sitä 
(juhannusta) hyvij juhlaks kohetettiin (= koetettiin, yritettiin) simmottaa, sillä lailla. SomN | se 
(kekri) on ensimmäij juhla ja sitten joulu. Kymi | oatto o juhloa korkiamp sp. Lemi | ee sej 
juhlempana oop pietty kekriä kuin muitakaan päiviä. Uuk | joulu juhlista jaloin, päivä pääsiäistä 
parahin sp. Tyrö 2. joulu. PohE, KesL pohjoisosa, Karv HonJ. 3. kekri, pyhäinpäivä. | Rautu MetP 
| juhlàn tulluo niihe (palvelijoiden) vuos̓ täytie. Sak | Lorua: tule juhla, jouvu joulu, saisiit lapset 
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voita syyvä, vanhat ämmät talkkunoa. PyhVl 4. us. mon.: jnk kunniaksi, muistoksi tms. 
järjestettävä arkisesta poikkeava tilaisuus. | en mä ensmäsel joùlul ollukka (talon) juhlil, mut toìsel 
mä olìn. Sau | Juhliks täyryl laittaas suuren tynnyrilliisensahtia. Kärk | Nuoret ne lähti kokole 
juhlia ehtimää. Vie | kyllä ne juhloa pit kun elot tul ̕ korjui. Kuhmoi | ne oli suuret juhulat ne 
hautajaiset. Pat 5. ryhmään 4 liittyvästi jstak mieleenpainuneesta, mieluisasta tapahtumasta tms. 
(SMSK.) Gan juhla ’högtid, juhl’ (G 226), Lönnr juhla ’högtid, helg, fest, hedersdag’ (L I: 377). 
Molemmilla paljon johdoksia myös. juhla ensiesiintymä 1543 Agricola, 1540- Westh (Jussila 
1998: 74). juhla (Agr; yl.; EPohjanm myös ’joulu’) ’Fest, Feier(tag); Weihnachten’, juhlallinen, 
juhlia jne. (sm > ink juhla, juhlia) ~ vi murt. (Kolga) juhla(d) ’juhla’. < germ. *jehwla, *jegwla, 
vrt. ags geo(h)ol, ge(h)hol, gēol(a) ’joulu’, giuli ’joulu- ja tammikuu’, engl murt. (Orkney) yule, 
goot iuleis, mn ýlir ’joulukuu’.  – Samasta germ sanueesta on myöhemmin saatu joulu (ks. tätä). 
Sm > lpN juhle- : j.-bæiꞋve ’juhlapäivä’. (SSA 1: 244–245.) 

ink juhla < ? suom., vrt. praaznikka; juhlia < suom (IMS 110). sm juhla > ink juhla, juhlia (SSA 1: 244–
245). 

SSA:n (1: 244–245) mukaan yleissuomalainen juhla on germaanista suomeen saatu 

laina. Suomesta se on lainautunut inkeroiseen (juhla, juhlia) ja SSA esittää, että viron 

murteiden Kolgasta tunnettu juhla(d) olisi sama sana eli siis samaa alkuperää kuin 

suomen juhla. Viron murresanakirjojen mukaan levikki on kuitenkin SSA:n antamaa 

pelkkää Kolgaa hieman laajempi: sekä Kuusalu että Haljala. Jos sana olisi alun perin 

suomen ja viron yhteinen, olisi kummallista, että se olisi kadonnut kaikkialta muualta 

Virosta. Myös lainautuminen viroon suoraan germaanista ja säilyminen vain pienellä 

alueella on epätodennäköistä. Yleissuomalaisuuden ja viron suppean levikin perusteella 

Kuu Hlj sanaa juhlad on pidettävä nuorena suomesta saatuna lainana. Se voi olla 

lainautunut Viron ja Suomen kontaktialueilta mistä vain. Suhonen (2000: 366) tosin 

liittää sanan suurimmassa osassa suomen murteita tunnettujen sanojen ryhmään. 

jängutama verbi ’kogelema; tüli norima / änkyttää; haastaa riitaa’ Kuu Hlj   < sm 

jänkyttää 

`jängutama Hlj; `jängütämä Kuu ’kogelema’ Sie `rääkis nii `jängütäjes, ei ma saand `arvu mes tä ütel; 
`Tiie `miŋŋest neil üks laps `jängütäjäks jäi Kuu || ’tüli norima’ – Hlj (EMS II: 307). Vrt. 
hängütämä ’kogelema’ Kuu (VMSK). `jänkämä ’vaidlema’ Alade sa `jänkäd igäle käsüle `vasta 
Kuu; `jänklema Jõe JõeK Kad/da-inf `jänkleta/ ’vaidlema, sõnelema’ mis nad `jänklevad seal Jõe; 
Küll nemad vast `jänklesivad, ei tuld lõppu ega `tultki Kad vrd janklema (EMS II: 307). jängutama 
e. jänkas olema (Hlj); jändlema (jandle-, jangle-, jängle-, jänkle-) ’nääklema, riidlema, 
sõnavahetuses olema’ (Wd.) (EKMS III: 591). jankama Kuu e. jänklema Jõe ’sõnelema, vastama, 
pilama’ (EKMS IV: 320 s.v. vaidlema). hängutama ’kogelema, ekitama’ Kuu (EKSM II: 227 s.v. 
kõnevõimetus). Vrt. jänkämä ’vastu vaidlema’ Kuu (VMSK). 

sm yleissuom. jänkyttää v. 1. ’jankuttaa, tankata, jankata, vängätä, jänkätä ←; änkyttää’. || Mitä sie 
jänkytät (= matkit) jälest. Kall 2. pureksimisesta: jauhaa, järsiä, jyystää. POHE jänkätä v. jankata, 
tankata, jankuttaa, vängätä. Tietoja VARP-E-Y VER, lisäksi yksittäistietoja. Rinn. jängätä, 
jänksätä, jänkyttää, jänskätä. (SMSK.) Gan jänkytän, -tin, -ttänyt, -kyttää v. a. ’talar utur 
halsstrupan, som tungspenan wore fast’; jänkyttäjä, -jän s. ’en som talar grötigt’; jänkyttäminen, -
sen s. vel jänkytys, -xen s. ’trögt talande’ (G 216); ängytän, -ttää v. n. ’stammar’; ängytän, -ttää v. 
a. ’påstå enständigt’; ängytys, -xen s. l. ängyttäminen, -sen ’stammande’ (G 1170). Lönnr jänkyttää 
’tala styft l. med möda, stamma, stappla (änkyttää)’, jänkytys ’trögt och svårt talande, stamning 
(änkytys)’ (L I: 417). änkyttää ensiesiintymä asussa ängyttämistä 1670 (Jussila 1998: 318). 
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änkyttää (1670; laajalti murt.), murt. myös ’jankuttaa, inttää, väittää vastaan’, änköttää (et. 
hämmurt. ja ymp.) id., änkätä (laajalti et. LSm) id., änkytys, änkkä (Jusl 1745; melko yl.) 
’änkyttäjä; inttäjä; (häämöstyksestä) sanaton’, änkyrä (etup. K-Pohjanm PSm) ’itsepäinen, 
uppiniskainen’, änkyrässä ’(tolkuttomassa) humalassa’ ~ ka änkytteä ’änkyttää, mongertaa; 
naljailla’ | vi murt. hängutada ’änkyttää’. Deskr. sana, johon vrt. jankuttaa (s.v. jankata) sekä 
toisaalta s.v. ängetä main. sanat (et. änkeä ’jäykkä’) (SSA 3: 498.) jankata (Gan 1786; yl.), 
jankuttaa ’toistaa yhtä ja samaa, nalkuttaa, kinastella, riidellä’, jankka ’kinastelu, tora’, myös 
jantata ’kinastella, jankkailla’ ~ ka jankuttoa ’jankuttaa (lukiessa, puhuessa)’ (luult. < sm), vrt. vi 
jängleda, jängelda, jändleda, jandleda jne. ’jankata, riidellä, nalkuttaa’ (murt. Kuusalu jankama 
’väitellä, pitää puoliaan’ ehkä < sm). – Sm jankuttaa > nr murt. Sm jangot ’jankuttaa, mankua’. 
Deskr. sanoja. (SSA 1: 236.) (SKES 114–115 lähes sama artikkeli.) 

ka änkyrteä ’änkyttää, mongertaa, tankata, sönkätä’. ängyrdöä (toista šanalla ottau). Rukaj | ruotšiks 
ängyrdeä, jo ruotšiks veäldeä kielen. kuńi ei školah käynyh, sińi ei suomeks vie ängyrdänyh. 
Suoj | ängyrdeä ~ änkyrdeä. jällez meidy tuloo, ga suomeks änkyrdeä pagizoo, eig ole suomi eig 
ole oma pagin. änkyrdeä pagizoo, kaksin kolmin kerroin yhty sanoa sanoo. Säämäj | pagižov 
ängyrdäv veńakse. Nek-Riip; äykytteä v. änkyttää äykyttöä. KiestinkiP. (KKSS.) 

Kuu jängütämä ~ Hlj jängutama on suppean levikkinsä, täydellisen äänne-

vastaavuutensa ja saman merkityksensä perusteella laina yleissuomalaisesta verbistä 

jänkyttää. Laina on voitu saada minkä hyvänsä kontaktialueen suomalaisilta. Vain 

Haljalassa esiintyvä verbin toinen merkitys ’haastaa riitaa’ sopii suomen takavokaalisen 

sanan jankuttaa merkitykseen, joka arvatenkin on lainautunut sanalle jängutama. 

Suhosen (2000: 366) mukaan rantamurteeseen ovat lainautuneet sanat jankata, 

jankuttaa, jotka hänen mukaansa ovat tunnettuja suurimmassa osassa suomen murteita. 

kabin subst. ’ese / kapine, esine’ Kuu Hlj   < sm kapine 

kabinad pl. Kuu Hlj ’asjad; varustus, (tarbe)esemed; lelud’ Tuo kaik kabinad `paati, siis `voimme hakkada 
merele menemä. kasi oma kabinuiega Kuu; lähen kogu oma kabinattega Hlj (EMS II: 443); 
kabinad ’laeva ankrud ja ketid’ KuuKa: ei torm siis laeva maale too, kui aga k-d peavad (EKSM 
II: 3680). 

sm kapine (kapinne), kapin(a) VAR SATE, SATL etelälaita. Levikki: ei tietoja VERM, niukasti tietoja INK, 
muualta runsaasti tai melko runsaasti ’esine, tavara, vehje, (työ- tai huone)kalu, kapistus’. 
(SMSK.) Lönnr kapine ’småsak, redskap, instrument’; plur kapineet ’saker, effekter, filoker, don, 
tyg, resetyg, möbler’ (L I: 495); kapine ensiesiintymä 1770- Porthan (Jussila 1998: 86); kapine (yl. 
murt., ei Verml), myös kapene, kapina ’esine, tavara, työkalu, kapistus; (us. leik. t. halv.; JuslP, 
Gan 1786) epeli, vintiö, ilkiö, äksy (eläimestä t. ihmisestä)’ ~ ink kappīne ’kalu, kapine’ | ka 
kapineh id (merk. ehkä < sm) | vi (Kolga Kuusalu < sm) kabinad ’kama, roju; laivan ankkurit ja 
kettingit’. – Sm > nr murt. Sm kapina, kapino, (metat.) pakina ’tavara(t); työväline, -kalu’, 
rustankapina ’leikkikalut’ (rusta ’telmiä, peuhata’). Ilm. samaa alkuperää kuin kapina. (SSA 1: 
305.) 

ink kappiine, kabinehen ’kapine, työkalu’ Me (IKS: 135). 
ka kapineh, kabineh 1. ’kopina, rapina’ Rukaj Suoj Säämäj Nek-Riip 2. ’kalu, kapine’ Uhtua Vuokkin 

Repola Korpis Suoj Suistamo Säämäj (KKSS). 
va kapin|a J (Lu-Len.), g. -aa J ’asi, ese; abinõu, vahend’ (VKS 2: 85). 

Kuu Hlj kabinad ’asiat, varusteet, tarvikkeet’ on suppean virolaisen levikkinsä 

perusteella lainaa yleissuomalaisesta sanasta kapine. Saareste pitää viron murresanan 

merkityksenä spesifistä ’laivan ankkurit ja kettingit’, mutta EMS:n lause-esimerkkien 
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valossa merkitys on kyllä laajempi. Laivan kalut ovat kuitenkin olleet rannikon 

virolaisten todennäköisiä esineitä, joita on vielä käsitelty suomalaisten kanssa. 

Esimerkiksi Viron matalalle rannikolle tullessaan Suomen seprojen piti ankkuroida 

veneensä muutaman kilometrin päähän rannasta, ja kauppatavarat kuljetti virolainen 

ammattimies ruuhella, ns. mynterikillä (Vilkuna 1964b: 145). Karjalan vastineen 

kapineh, kabineh toissijainen merkitys ’kalu, kapine’ on todennäköisimmin lainaa 

suomesta, vatjan vastine kapina taas lainaa inkeroisen alueelta. Laina esiintyy Suhosen 

artikkelissa (2000: 366). 

kae|päev subst. ’jõulude ja uusaasta järgmine päev / joulun ja uudenvuoden jälkeinen 

päivä’ Jõe Kuu   ← kae- + päev 

kaepäev ’jõulude ja uusaasta järgmine päev’ `joulude järel on kaepäev Jõe; `kolm vendä - - `menned 
kae`pääväl merele ja - - siis olid `lauland viel ise `mennes et: `lähme `kaiust `katsumaie, kas 
`kaius kaluja `andab (muinasjutust); siis ei `tohtind `verku parandada ega ka merele `mennä, `kaie 
(EMKK:ssa kaije) `päiväl jah, siis pidi kohe noh `naistele kae `silmä pääle `kasvama ja, ja `vergu 
`onnedus olema ja, aasta läbi kohe. `viimaks enämb kai ei `üöldüd, `üöldi kae päiv. no lühendetti, 
`kaie päiv oli nagu `raskemb `üöllä, siis kae päiv, aga sie oli `toine `jaanuar Kuu (EMS II: 484); 
kaepäev ’jõulude järgmine päev’ jouluse järel on kaepäev Jõe Püürsi; kaije~kae päiv ’2.I’ Kuu 
Tammistu (EMKK); kaepäev ’28. dets.’ Jõe (EKMS III: 464); kaepäev ’~pärast jõule’ (VMSK). 
kaetsema ’~kaetama’ Kuu Jäm Khk Jaa Pöi Emm Käi Rei Kul Mär Vig Kse Han Tõs Khn PJg Vän 
Tor JMd Koe (VMSK). Vrt. Wied kaema, kaen, kaeda (besonders d, S, SO und poetisch) (kajema) 
’sehen, schauen, betrachten, prüfen’, - - tõize wasta kaema ’vergleichen, zusammen halten’, ta 
kaije mino wasta (d) ’er sah nich an’, kaeja ’Zauberer (mit d. bösen Blick)’, koduk. ’Hauswächter’, 
ära kaema ’ausersehen, aussuchen, besehen, mit dem bösen Blick ansehen und dadurch schädigen, 
verhexen’, ära-kaetud ’krank durch den Einfluss des bösen Blickes’, üle kaema ’beaufsichtigen’ 
(W 180). kaetama folkl kurja silmaga, pahasoovlikult vaadates kelleleg halba tekitama. Kardeti, et 
võõras vanaeit võib lapse ära kaetada. Kaetav pilk. *.. keegi olla Kübariku õhvakese ära kaetanud 
ja nüüd ei joovat ta enam ega võtvat toitu suu sisse .. O. Jõgi (tlk.). (ÕS.) 

Rantamurteen omaperäiselle yhdyssanalle kaepäev ~ kaepäiv ~ kaijepäiv ei löydy 

vastineita muista viron murteista. EKMS:n mukaan kaepäev merkitsee joulukuun 28. 

päivää, EMS:n mukaan se on ’joulun ja uudenvuoden jälkeinen päivä’ – EKI:n 

murrearkiston sanalipuissa onkin tietoja molemmista merkityksistä. Niiden mukaan 

kyse on ollut uskomuksiin liittyvästä päivästä, jolloin piti noudattaa tiettyjä kieltoja, 

ettei loppuvuodelle tulisi onnettomuutta. Yhdyssanan määriteosa kae ~ kaije on johdos 

yleisvirolaisesta verbistä kaetama ~ kaetsema ’silmätä, katsoa pahalla silmällä’. 

kahta|päidi adv. ’kaksipidi / kahdella tapaa, kaksin päin’ Jõe Kuu   ← kaks p. kahte + 

päidi 

kahtapäidi ’kaksipidi, kahele poole’ kalad said `kahta`päidi `lautud Jõe; `Kueral vist `korvad valutavad, 
käüb `aeva `kahta`päidi; Mes sa `aeva `räägid igä `kahta`päidi, ega sinu ei `saagi `millaski 
`uskuda Kuu vrd kahtepidi, kaksipäidi kahtapäidine ’kaksipidine’ Juss lubas `meile `heinäle `tulla, 
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vade `messa `ütled `kahtap̀äidist, mend `huobis `Piebule Kuu (EMS II: 527); vrd `kahtepidi Jäm 
Muh spor L K, Trm, kahte- Rei 1. ’kaksipidi, kahte viisi’ 2. ’kahele poole, kahes suunas’ (EMS II: 
527); vrd `kaksipäidi ’kaksipidi’ – Kuu (EMS II: 562). kahtapäidi ’kaksipidi’ Jõe Kuu; 
kahtapäidine ’kaksipidine’ Kuu (VMSK). kahtepidi e. kaksipidi -päidi (-päedi, -päädi, -pääde, -
päte, -päie, -poodi) LõTa Kod Hel (EKMS III: 825 s.v. sihis). 

kahtapäidi on rantamurteen omaperäinen yhdyssana ja instruktiivinen adverbi (ks. Must 

1987: 218). Vrt. iaspäidi, jalgupäidi, päälpäidi, toist(a)päidi; -päidi-adverbeistä ks. 

lukua 3.2.1.3. 

kahukala adv. ’kohevil; laiali / pöyhöllä(än), kouhalla(an); levällään’ Jõe Kuu 

kahukala ’kohevile; laiali’ – Jõe Kuu vrd kahukalli, kohukala [tätä hakusanaa ei ole EMS:ssa!] (EMS II: 
530); kahukalli ’kohevil’ `juuksed on kahukalli pääs Lüg (EMS II: 530). kahukala ’kohevil’ Jõe 
Kuu, kahukalli Lüg, kahukil VJg, kahukille Vai Kod, kahuveli Puh ’kohevil’ (VMSK). kahukala, 
ahukala ’kohevile, laiali’ Jõe Kuu (Vilberg 1910: 378). Wied kahu g. kahu - - 2) (poetisch) 
’Krauskopf, Kopf mit buschigen, abstehenden Haaren’, kahu-pea = kahukas pea ’dass.’, kaera-
kahu (NW) ’Haferrispe’ (W 186). 

kahukala on omaperäinen foneettinen variantti yleisvirolaisesta deskriptiivisestä sanasta 

kohevil. Vrt. kohevilla, ahugalla ~ ahukala ’kohevil’. Adessiivisista adverbeistä ks. 

lukua 3.2.1.2. 

kahvlik adj. ’rüsine/jääsohjoinen’ Jõe Kuu   ← kahv  + -lik 

kahvlik ’rüsine’ Jõe Kuu; kahv ~ kahu ’rüsi’ Jõe Kuu Mus Krj Emm Käi Rei Phl Rid Hää, kahvas ’rüsi’ 
Khk Rei, kahvakas ’jäätükk’ Khk, kahvel ’rüsi’ Kuu (VKMS). `kahvli|k g. -ku Jõe Kuu (g. -gu) 
’krobeline, hunnikusse aetud (jääst)’ `alli pojad on jää pial. tema `rohkemb `vaatab, kus on 
`rohkemb `kahvlik jää Jõe; `Talvel jää oli aga nii `kahvlik, et `nuota ei saand vedädä; Ajujää mes 
sise tuob, on `kahvlik ja teliline; Kui edesi `menness juo `Suome `puole `saimme hakkas siel 
`holmie ligemäl jää `oite `kahvliguks menemä; `Mohni taga - - siel igä `ennemb jää `liikub ja 
lükkab igä joba kogu ja tegeb niisugust `kahvlikku `jääd Kuu vrd kahvlikane `kahvlikane, 
`kahlikane = kahvlik `kahlikane jää Kuu (EMS II: 536.) kahv g. kahva Mus Phl Rid Hää, g. `kahva 
Jõe Kuu; n., g. kahva Hi Hää ’rüsi, kokkukuhjatud jäätükid’ `Kahvuje tagand on `hülgele hüä ligi 
`hiilidä Kuu vrd kahu¹, kahvakas, kahvas¹, kahvel³ (EMS II: 532–533). *kahvel g. `kahvli ’rüsi’ 
ajab `hunniku, jää `kahvlid, `kahvad, samate `suured `kuhjad kohe `randa. siis täüdüs - - kasutada 
nie `kahvli tagused ärä, et saite `tääle (hülgele) ligi `vaanida Kuu (EMS II: 535). kahulik 
’krobeline’ jää pialt kahulik; kahulik jää põle sile JõeK vrd kahuline ’krobeline’ kahuline jää ei 
ole sile; kui tuul jää puruks `peksab ja siis `uuesti külm tuleb, siis tuleb kahuline jää Jõe vrd 
kahulik, kahvane (EMS II: 530). kahvane Emm, `kahvane Kuu ’krobeline (jää)’ `kahvane jää, kui 
`kahvad `püstü Kuu (EMS II: 533). kahv, (Hi Sa kahu), -a e. kahu g. kahu (Ris Pra Kuu) ’meres 
ujuv jäätükk, suur tükk meres ujuvat või jääpinnale uhutud vanemat jääd, kaldale uhutud jääpank’ 
Hi Mus Krj Hää Rid Ris Jõe Pra Kuu HljKä: jää k-d on väiksemad kui kui telid (JõeVi) | kevade 
tuul ajab jää k-d kivide otsa või randa hunniku | jää k-d on kaldale uhtunud (Rid) | torm on jää k-d 
üksteise peale ajanud (HljKä) | vaanis hüljest kahu tagant (Kuu) | kahud on väikesed, püsti olevad 
telid kinnises jääs, ulatavad üle jääpinna (Pra) | lained ja tuul on meres k-d kokku peksnud (Ris) | 
kui jää tuule ja lainetuse mõjul on purustatud ja siis jälle kinni külmunud ja sinna on üks tükk püsti 
jäänud, see on jää kahu (KuuTa) + kahvakas (Khn) e. kahmakas (Hlj) ’jää kahv’ (EKMS I: 823). 
kahvlik1 ’konarlik, tel(l)idest, püsti tükkidest koosnevast ajujääst kokkukülmunud (jää merel)’ Pra 
Kuu: kogu mandrivahe  k-kku jääd täis, ainult Prangli lõunapool maad on näädingi jää, seegi reeku 
täis, peab pootshaagiga ette katsuma | ei sellest k-st noodajääd saa! | hulk jää kahusid on k. KuuTa 
Vrd kehvlik -> Konarlik! (EKMS I: 815). kahvlik2 ’pangaline, tükiline’ Kuu: ajujääd on 
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rodistanud jää k-ks ja teliliseks [’telidest koosnev’ Kuu, Hlj: oli t. jää, ei pääsenud edasi] (EKSM I: 
827). kehvlik ’mitte sile’ Kuu: k. jää (EKMS II: 33). Wied kahulik g. kahuliku (kahwatlik, kahwlik) 
’etwas gefroren’, k. jǟ ’dünnes Eis, aus kleinen Schollen zusammengefrorenes Eis’. kahu g. kahu 
(kähu) 1) ’beginnender, schwacher Frost (der die Erde hart macht), Reiffrost’, kahuga minema 
’reisen, so lange Boden noch hart, nicht aufgethaut ist’, ilm läheb kahule ’das Wetter neigt sich 
zum Frost’, se läks ära kui kahu (sprüchw.) = ’er verschwand schnell, unvermerkt’. || kahugas g. 
kahuga, kahukas g. kahuka = ahukas; Subst. külma-kahukas ’Reif, Rauhfrost’. kahukil, kahukile 
’bei geringem Frost’, läheme homme külma kahukil ’wollen wir morgen gehn, wenn es etwas 
gefroren hat’. kahutama, -tan, -tada (kahwatama) ’etwas frieren lassen, hart, steif, sparrig machen’, 
külm kahutab mād ’die Kälte macht den Boden hart, gefroren’, kalu kahutama ’Fische frieren 
lassen’, ilm hakkab kahutama ’das Wetter neigt sich zum Frost’. kahutus g. kahutuze ’Frost, 
Frieren’ kahwatlik g. kahwatliku (D) = kahulik; kahwlik g. kahwliku = kahulik. (W 186). kahutama 
’vähe külmetama; maale õhukest külmetanud korda peale külmetama’ Kuu (Vilberg 1922: 206). 
kahv, -a s. murd ’suurem jääpank’. *Näkimadalatele triivisid jäälaamad, millest tuul suuri 
kahvasid üles ajas .. H. Sergo. (EKSS.) 

sm kahva2 s. 1. avantoa hakattaessa syntyvä jääsohjo; avannon reunalle nostettujen jäänpalasten 
muodostama (jäätynyt) kasa. Vrt. kohva. | Rym Lava Seis Hai | Muistakaaham pannak (jäitä 
avannosta nostaessanne) kahavat (apajan) sisäpuolellep pojat etteivät ne olisi nuottaa uitettaessa 
tiellä. OulJ 2. | Aamuisesta pakkaskelistä: Pitää huameltaan mennä varhan heinhän, 
huamenkahvalla rekikin luistaa. Laih. kohva1 s. Asu: kohva yleensä, koffa Evi Viha.. Vrt. kahva2, 
kohma, kohvakka, kohvanne, kohvo. 1. jäällä olevan veden t. vetisen lumen päällä oleva jääkuori, 
uhkujää; (jään päällä oleva) jääsohjo, -hyhmä. KAR SAV KESP POHP KAI PERP VER, joitakin 
tietoja POHE-K HÄMP KYM KESE-L ja liepeiltä, lisäksi yksittäistietoja. | Kohoval on siit hyvä 
luistella, kun se vaa on niim paksuu, että se kantaa. Vehk | siin olk̕ii kohva al uveavanto (= 
uhkuavanto) suur, ne (miehet kelkkoineen) män̓ (sulaan veteen) nii että puraht. Lemi 2. jäätynyt 
maan (t. hangen) pinta. | Maantien pinta on kohvaas. UusVl (SMSK.) Gan Bothn. kahwa l. kahwe, 
se pykylä kuin hakataan jäähän, ettei lehmä, hewoinen liukuis awentoon ’raam, kant, list kring 
waket | awennon kahwa l. awento-kahwe ’en uthuggen ijs rand kring waket (G 246). kahet-jää s. 
idem. ac kohwa & kaho ’swall ijs’ (G 244), kaho, -hon s. ’den första lindriga frosten, gelu lenius’, 
kahho aesth., aliis kahma Bothn. (G 256); kahmotun, -tuin, -ttunut, -ttua v. n. vel kahmaun, -uta 
vel kahmuun, -muta v. n. ’blifver stel av köld, bleknar och blånar af köld, rigesco, pallesco ex 
frigore, vid. kaho | kahmottu käteni wähäsen ’mina händer blefvo litet stehla’ | tahto sormeni 
kahmottua ’blifva klumpsen, frusen’ v. kohmelo (G 245). Lönnr kahwa 3) inskärning, repa, skåra 
(i is), omkring vaken inhugget fotfäste för kreatur som vattnas (så att de ej må slinta ned); jfr. 
kahwe (L I: 445). Lönnr kahu 2) ’lindrig frost’; kahuta 2) ’tillfrysa; jfr. kahota’; kahuttaa 2) ’låta 
smått tillfrysa, förorsaka tillfrysning; jfr. kahottaa’ (L I: 445). kaho ’liten frost, rimfrost på marken, 
isskorpa’; kahota (kaho) 2) dial. ’tillfrysa’; kahottaa (kaho) 2) ’låta smått tillfrysa’; kahottua 
(kahottaa) ’smått tillfrysa, stelna’; kahotus s. absol. (kahottaa) ’tillfrysning, stelning’; maan l. tien 
kahotus (L I: 444). kahva (VarsSm Satak Hailuoto Seiskari), kahvala, -li ’avantoa hakattaessa 
syntyvä jääsohjo; avannon reunalle nostettu jääkasa’, kahvata ’puhdistaa lapiolla nuotta-avantoa 
jääsohjosta’ ~ ka kahvakka, -o ’kylmä, viileä’, kahvakoittoa ’kylmentää, viilentää (sään)’ | vi murt. 
kahv ’rannalle kasaantunut jää’, kahvakas ’jääriite’, kahvalik (Wied; Hiidenmaa) ’täynnä jääsohjoa 
oleva’. Deskr.-luonteisia sanoja, ositt. s.v. kahista, kahma ja kohva mainittujen sanojen 
rinnakkaismuotoja ja kontaminaatioita. (SSA 1: 273–274.) kohva (Jusl 1745; etup. itämurt. 
Pohjanm Peräp) - - (SSA 1: 383). 

ink kahu ’pieni pakkanen, yökylmä’ (IMS 122). 

kahvlik on omaperäinen johdos viron ja suomen yhteisestä sanasta kahva, ’avantoa 

hakattaessa syntyvä jääsohjo; avannon reunalle nostettujen jäänpalasten muodostama 

(jäätynyt) kasa’, joka on tunnettu kontaktialueista Lavansaarella ja Seiskarissa. kahvlik 

esiintyy Wiedemannilla kuitenkin ilman merkintää levikistä. Sanalla kahv on kuitenkin 

levikki rantamurteen lisäksi saarilla ja kahdessa länsimurteen rannikkopitäjässä, joista 

toinen on Latvian rajalla sijaitseva Häädemeeste. Suomessa sana tunnetaan paitsi 
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Varsinais-Suomessa myös Oulun korkeudella Hailuodossa. Sanueen maantieteellinen 

levikki on niin laaja, että se tuntuu suomen ja viron yhteiseltä vanhalta sanalta, jonka 

mahdollista lainautumissuuntaa ei voi enää määritellä. Lönnrotillakaan ei ole levikkiä 

sanalle kahva. 

kaiba(j)us|rohi subst. ’nõmm-liivatee / kangasajuruoho / ru backtimjan /  

sa Feldthymian, Sand-Thymian’ (Thymus serpyllum) Kuu Hlj   ← kaiba(j)us + rohi 

kaibaus|rohi ~ kaibajus|rohi Kuu Hlj, kaibas|rohi Kuu Hlj (VMSK); kaibadusrohod Kuu Tapurla, 
kaibajus, kaibajussid Jõe Prangli saar, Kuu Kolga ja Kõnnu rand, kaibajusrohed, kaibajussirohed 
Kuu Kolga ja Kõnnu rand, kaibasrohed Kuu Viinistu, Loksa, Pärispea, kaibausrohi Kuu Kolga 
rand (Vilbaste 1993: 619–620 s.v. Thymus serpyllum). kaibajus|rohi `kaibajus- Kuu Hlj 
’kaetisrohi, nõmm-liivatee (Thymus)’ sie on `noiduseasi, `kaibajusrohi ja, seda `anneti `luomile, 
kes `noidust `kardid; siel old sis `püssü`rohtu ja siel old `kaibajusrohi ja siel old siis `suola ja siis 
niisugune `nuustik `tehtud, et siis `verkue `pääle meresse `viskavad, siis on `toisel `pääväl kalu 
Kuu (EMS II: 537). kaibas|rohi `kaibas- Kuu Hlj = kaibajusrohi `Ranna serv on kohe `lilla, `ninda 
`kaibasrohed `heitseväd; `Kaibasrohetie o jo `külmitämise `vasta; Ken `kaibauksiss on, `selle 
`täüdüb `kaibasrohe tied tehä kohe Kuu. kaibaus|rohi = kaibajusrohi Kuu (EMS II: 538). Vrt. 
kaibajus `kaibajus ’nõidus’ Kuu vrd kahetuss (EMS II: 537), kaibauksis ’nõiutud’ Kuu (VMSK); 
kaibajus, -e ’nõidus, ”ärategemine”’ Kuu (Vilberg 1921: 182). 

vrt. kaetis|rohi Kad Plt, kaetus|rohi Kuu Ris, kaetsus|rohi HJn, kaiptus|rohi Jõh Vai, kahetse|rohi Krk, 
kahetus|rohi Nõo ’liivatee’ (VMSK). kaiptus|rohi = kaetusrohi `Kaiptusrohutie `aitab iast köhä 
`vasta Jõh; `kaiptusroho Vai (EMS II: 543). `kaitu|s g. -(s)se Lüg Jõh IisR Vai ’nõmm-liivatee’ 
`Liivasel maal `kasvavad `kaitussed; `kaitussist `keideta tied; `kaitussse tie on `rindudelle ia Lüg; 
`kaitussed `korjati, `suitsetatti, et kui `tõine sõnab midagist, et siis piab sie `aitama Jõh; Kui 
`lehmad `piima olid tulnd, `juodeti `kaituse vett `lehmadelle IisR vrd kaetus, kaibasrohi. 
kaituse|rohi -> kaitusrohi. kaitus|rohi = kaitus `kaitus rohod, nied `kasvavad `liiva maas, sinised 
`õiled, pisiksed lehed; [kui] kade silm on üle käind, `suitsetetti `kaituse roho `suitsu; `kaituse 
rohod on `taui (taudi) `vasta; `Kaitusserohost saab ia `rinna roho tie Lüg; `kaitusroho `kasva 
mere `ääres ja `liivasel maal; moni juo `kaitusroho tied Vai vrd kaibajus-, kaibas-, kaibaus-, 
kaetis-, kaetsus-, kaetus|rohi (EMS II: 546). kaetis|rohi ’liivatee (kasut. eesti rahvameditsiinis ja 
-uskumustes)’. *Oled püssi suitsetand sa kaetisrohuga? / Muidu säed end vastamisi suure ohuga. 
M. Under. (EKSS.) kaebasrohi Kuu, kaetisrohi, liivatee ’Thymus’ (EKMS III: 1114, 1125). 
Thymus serpyllum põld-kaetisrohi väga laialt (Vilbaste: 483). Wied kaibama, kaiblema, kaibus 
etc. s. kaebama etc.; kaebama, -ban, -wata (bada) (kaewama, kaibama, kaipama) 1) ’klagen’, 
laiskus kohe kaebab inimeze peale = ’die Faulheit verräth sich sogleich’, sūrema kohtuse kaebama, 
kõrgemale k. ’appellieren’, patu k. ’mit Unrecht klagen’, teize järele k. ’sehr nach Einem 
verlangen’, kaebaja, sisse-k., peale-k. ’Kläger’, awalik kaebaja || ’Staatsanwalt, Commissarius 
Fisci’, kaewataw, kelle peale kaewatakse ’Beklagter’, ära kaebama ’anklagen’, edasi k. 
’appellieren’, kāza k. (poetisch) ’zu sich bescheiden, auffordern mitzugehen’, sēst k. ’über 
innerliche Schmerzen klagen’, sisse k. ’vor Gericht anhängig machen’, üles k. ’aufdecken, 
anzeigen, denunciiren, klagbar machen’; – 2) ’sich entschuldigen, vorschützen’ (d). kaebdus g. 
kaebduze (kaebtus, kaebus, kaewadus, kaewatus, kaibus) ’Klage, Wehklage’, kaebdust tõstma 
’Klage erheben (vor Gericht)’, kaebdust tegema (biblisch) ’Trauerklage anstellen’, poiś jōksis iza 
kaebduzele ’der Knabe lief hin um es dem Vater zu klagen’, kaebduze-rohi = kaetis-rohi, häda-
kaebdus ’Wehklage’, edasi-k. ’Appellation’, kaebduze kańdja ’Beklagter’ (W 187, 178). 
kaebasrohi (kaibas̢ r.) ’liivatee e. kaetisrohi (vt.!), ’Thymus’; kaetisrohi e. liivatee e. kaebasrohi 
Kuu ’Thymus’ (EKMS III: 1114). liivatee e. kaetisrohi e. kaebasrohi (Kuu) e. tim(m)erjan Krj 
Muh e. timmeljan Pöi e. rabanduserohi Tõs Ha ’Thymus’ (EKMS III: 1125). ”Nõmm-liivatee ürt 
on antiseptik, antimükootik, rögalahtisti, rahusti, uinuti, seedesoodusti, menstruatsoonisoodusti, 
piimaeriti, spasmilõõgasti ja põletikuvastane vahend; välispidiselt haavaparandi” (Paju – Kuhlberg 
2001: 134). kaebama EEW. kaibama, kaiblema -us u.s.w. Wied. s. kaebama (EEW 655). 
kaetusrohi kaettusrohud, mis rannal kasvasivad, keidetti luomadelle. matal lilla oittega. Hlj 
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Mustoja; luomad on kaettuzez ’nõiutud, imestatud’ Kad. Lehmille ja sioille keitettiin kasveja kun 
ne eivät syöneet ja olivat noiduttuja. (EMKK.) Yl. kaeptus ’kaebus’. 

sm kaipoo|heinä ’Thymus serpyllum, kangasajuruoho’ | Kun oltir rupulis (= rokossa) nii juatiin 
kaipooheiniist keitettyy vettä. Suu | Tyt (SMSK.) kaipooheinä Suu Tyt lääkekasvi, joita keitettiin 
kokonaisina, vettä juotiin yskään ja rokkoon (SMSA). Lönnr kaipoa (L I: 450). 

Kuusalun ja Haljalan kasvinnimet kaibaus|rohi ~ kaibajus|rohi ja kaibas|rohi (oma 

hakusanansa, ks. alla) ovat omaperäisiä yhdyssanoja, joiden motivaationa on kyseisen 

kasvin, kangasajuruohon, kansanlääkinnällinen käyttö ja määriteosana Kuusalun 

kaibajus ’nõidus/noituus’ (sana EMS II: 537). Kuusalussa kasvia on annettu noidutuille 

eläimille, sitä on heitetty mereen laskettujen verkkojen päälle kalanonnen 

parantamiseksi ja siitä on keitetty teetä niin noituutta kuin vilustumistakin vastaan 

(EMS II: 537–538). Sanassa kaibas(j)us i-loppuinen diftongi on säilynyt, kuten 

tavallisesti on tapahtunut niin avo- kuin umpitavuissakin (Must 1995: 21). Mustin 

(1987: 60) mukaan Kuusalun Kolgan ja Kõnnun rannan murteessa on historiallisen 

dentaaliklusiilin paikalle syntynyt tavunraja tai siirreäänne j mm. us, üs-johdoksissa. 

Sellaiset ovat juuri sanoissa kaibausrohi ja kaibajusrohi, joita Must käyttää 

esimerkkeinä ilmiön esiintymisestä sanoittain myös Kuusalun naapurimurteissa 

Haljassa ja Jõelähtmessä (mts. 61). Vrt. mardajus, nügajus-, obajus. 

Virolainen murrenimitys vaikuttaa lainautuneen suomen murteisiin Suursaaressa 

ja Tytärsaaressa asussa kaipooheinä: lainautuminen on todennäköisesti tapahtunut Kuu 

Hlj Jõh Vai alueelta. Suomessa tunnetaan yhtenä kangasajuruohon nimenä myös 

nummitee, joka sekin lienee lainaa virosta. kaiba(j)us, kaipaus (sm vanh. ’puute, 

vahinko, haitta’) on sinänsä viron ja suomen yhteinen sana (SSA 1: 277). 

Samalla kasvilla on paljon muitakin sen käyttöön viittaavia nimiä: Vilbaste 

(1993: 619–621) esittää kaksi sivua kangasajuruohon kansanomaisia nimityksiä. 

Södermanin (1996: 46) mukaan Lüg Jõh Vai kaitus, Kuu Ris kaetusrohi, Kad Plt 

kaetisrohi, HJn kaetsusrohi ’nõmmeliivatee’ ovat johdoksia yleisvirolaisesta verbistä 

kaetama ~ kaetsema ’kurja silmaga vaadates tõbe vm paha tegema / to cast an evil eye’. 

Toikan (2003: 30) aineistossa on Jõh Vai kaiptusrohi. 

kaibas|rohi subst. ’nõmm-liivatee/kangasajuruoho’ (Thymus serpyllum) Kuu Hlj 

Ks. kaiba(j)us|rohi. 
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kailat (kailet) subst. ’kajut; kajutiaken / kajuutta; kajuutan ikkuna’ Jõe Kuu Hlj   (?< sm 

kailetti) < ru skalejt, skejlejt < eng skylight 

kailat (kailet) ’~kajut’ Jõe Kuu Hlj, kaiuld(i) ’kajut’ Rei, kaiutes ’kajut’ Mar, kajut (kajot) Kuu VNg Vai 
Jäm Khk Mus Muh Rei Phl Rid Mar Tõs Tor Hää Ris Juu Kos VJg Trv, kastar ’kajut’ Kuu, 
keilut ’kajuti luuk’ Emm Käi, kaelut ’~laeva osa’ Hää (VMSK). `kailat Hlj, g. -adi Kuu, -et g. -eti 
Jõe ’kajut; kajutiaken’ `kaileti sies`istub`tüürimies, `vaatab läbi `klaasi `aina ja `tüürib Jõe vrd 
keilut (EMS II: 541); vrt. keilut g. -i Emm Käi ’kajuti laeaken’ Keskmest kajutid, mis külje 
pɛɛltsetest akendest valgust äi saa, nendel tehta lage keilutid. Nee aa keskeld katuse viisi vEhe 
körgemad, et vesi pɛɛld ɛɛ valgub; Mönes kougesöidu purjulaevas oli laes keiluti all laeva 
peakumpass, seda sai nii ülald kui alt vaata Emm vrd kailat (EMS II: 960). 

sm kailetti s. Asu myös skailetti. ’laivan kajuutan kattoikkuna t. laivan katossa oleva lasiseinäinen 
valoarkku’. Tietoja VARP-E, Kymi Suu HaaS Lava Raa Raum PyhR | Kailetti. Kymi (SMSK). 
kailetti (Stjerncreutz 1863; Loun- ja KaakkSm rannikko ja saaret) ’kattoikkuna (tav. laivan 
kajuutassa, murt. myös talossa)’ < nr skalejt, skejlejt < engl skylight id. Lönnr 1874 SRS 1: 449 (< 
engl). (SSA 1: 276.) 

ru skylight skaj⁴-laj¹t, äv. skäj⁴-läj¹t, stundom ³~² äv. skejlejt skäj⁴-läj¹t, stundom ³~² (skäj³-läj²t LoW 
(1911)), förr äv. SKALEJT, n. (Carlen Rosen 389 (1842) osv.), äv. (numera föga br.) r. l. m. 
(Meurman (1847), Högberg Jim 144 (1909)); best. -et resp. -en; pl. = (Oxenstierna Vanderdecken 
11 (1865) osv.), äv. -er (ArbB 136 (1887), Östergren (1939)). Anm. Ofta användes den eng. pl.-
formen med -s, t. ex. Almquist Häls. 539 (1896), Ruin SjunknH 111 (1956). (schyligt 1849. skalejt 
1873–1882. skanejt 1889. skejlejt 1890.–1953. skylejt 1911. sky- light 1840 osv.) (liksom t. 
skylight av eng. skylight, av sky (se sky sbst.¹,) o. light, ljus (se likt-) sjöt. med fönsterglas (o. 
galler) försedd lucka l. lanternin på däck l. ruff (som släpper in dagsljus o. möjliggör vädring). 
Ekbohrn NautOrdb. (1840). Då vi sutto på schyligten och rökte Geflevapen och pratade .., kom 
John Sivertsen (så heter styrman, . .) och sade, att nu synes fyren (Sandyhook) från däcket. Af 
Soldan (1849) hos Aho Soldan 201. Genom de höga skylighten .. strålar den heta indiska solen ner 
(i maskinrummet på ångbåten). Martinson Kap 134 (1933). Skylightet till maskin bröts ner och 
fram i skansen / slog sjöar in och ut och allt av trä flöt väck. Taube Dröm. 39 (1953). Ssgr (sjöt.): 
A (numera mindre br.): skylight-galler, skylight-lyftare, skylight-lykta, skylight-trall, se B. B 
skylight-fönster. TIdr. 1895, s. 324.; skylights-galler. (skylight- 1899–1939. skylights- 1950 osv.) 
TLev. 1899 nr 48, s. 3.; skylights-lucka. Ramsten o. Stenfelt (1917); skylights-lyftare. (skylight- 
1917–1920) mekanisk anordning för upplyftande av skylight (till maskinrum); jfr lyftare 3. 
Ramsten o. Stenfelt (1917); skylights-lykta. (sky- light- 1935. skylights- 1950 osv.) lykta som (för 
upplysning av underliggande utrymme) är upphängd i skylight (vilket har formen av en lanternin). 
Ombord på en av båtarna .. blinkar en skylightlykta. Thulin Heinesen Gryn. 321 (1935); skylights-
trall. (skylight- 1918–1939. skylights- 1950 osv.) trall skyddande skylight; jfr -galler. Smith 
(1918). (SAOB 2006.) 

SSA:n mukaan kailetti ’kattoikkuna, tav. laivan kajuutassa, murt. myös talossa’ esiintyy 

lounais- ja kaakkoismurteessa rannikolla ja saarilla. Se on lainautunut ruotsin sanasta 

skalejt, skejlejt, joka taas on lainaa englannin samanmerkityksisestä sanasta skylight. 

(SSA 3: 276.) Södermanin (1996: 45–46) mukaan sana on saatu viron rantamurteeseen 

joko suomen murteista tai suoraan ruotsista, ja hän nimittää tätä Suomenlahden sanaksi. 

kala|händ subst. ’änn / merikihu / ru kustlabb / sa Schmarotzerraubmöwe’ (Stercorarius 

parasiticus) Jõe Kuu   ← kala + händ 

kalahanda, -änd ’merelind, änn’ kalaänd on nii`palju `kiire lind, et `lendab kajakale `änna `otsa nokkaga, 
`muutkui `anna aga kala kätte, `pääsu ole `ühtegi Jõe (EMS II: 570). änn, -i zool. ’tundra ja 
arktiliste saarte kajakasuurune konksja noka ja valdavalt tumepruuni sulestikuga röövlind 
(Stercorarius või Catharacta)’. Änn jälitab kajakaid, et neilt saak ära võtta. (EKSS.) änn (VNg 
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önn), -i e. röövkajakas e. ropp k. ’Stecorarius’: pikksaba ä. ’S. longicaudus’ | söödik ̮ä. (vt!) e. 
kala|änn ’Stercorarius parasiticus’ | laisaba ä. ’S. pomarinus’. Vt. roppkajakas, lõukajakas, raud-
amm! (EKMS II: 644.) änn ~ hänn ~ önn, kalahänn (< händ) pärined rannikumurdest. Klusiil on 
enamasti eelneva nasaaliga assimileerunud, kusjuures sõna esineb nii a- kui ka i-tüvelisena - - Vrd 
Sm Lönnr. hänni ’svart måse, stormmåse (Larus marinus)’. Harvem tulevad ette assimilatsioonita 
händ, kalahänd (Jõe Kuu kala-änd ~ änd; Russ. 188 end, kala-end ’Lestris parasitica’. Lind jälitab 
teisi kalasööjaid nagu händ. Nimetus võiks arvestada ka linnu ülipikki keskmisi tüürsulgi. (Mäger 
1967: 80.) Wied äńń g. äńńi (NW) ’Struntjäger’ (Lestris parasitica) (W 70). änn (hänn änd) Kuu 
VNg JõeK Kad (VMSK). 

sm hänni s. ’Larus marinus, merilokki’. | hänni. Kymi | VirL (SMSK). Lönnr hänni s. ’svart måse, 
stormmåse (larus marinus)’ (L I: 274). 

kalahanda, -änd on rantamurteen oma yhdyssana, jossa on käytetty mallina Kymistä ja 

Virolahdelta tunnettua toisen linnun nimeä sm hänni (’merikajakas / merilokki / ru 

havstrut / sa Mantelmöwe’). Merikihu seuraa toisia kalansyöjiä hännän tavoin, mutta 

nimitys voi viitata myös sen erityisen pitkiin keskimmäisiin pyrstösulkiin (Mäger 1967: 

80.) Linnun yleisvirolainen nimi änn g. -i on Mägerin (mts.) mukaan rantamurteesta 

peräisin. 

kalsi subst. ’kalasi / kalvoin, kalvin’ Kuu Hlj   ~ kalasi 

kalsi Kuu Hlj, kalsimes Kuu, kalts ~ kaltsi Jõe Kuu Hlj Kei Kad, kalusi VNg Lüg, kõlasi Rid Mar Kir, 
kaladi Khk Kär Mus Pha Var Tõs Khn Aud, kaland Pär (VMSK). kalsi -> kalts (EMS II: 608). 
kalts Jõe(-i) Kuu Kad, `kaĺts(i) Jõe Kuu Hlj, kaĺts Kei, `kalsi Kuu Hls(-l'-), g. `kaltsi Jõe Hlj, kaltsi 
Kad, `kalsi Hlj; `kalsi|mes g. -m(m)e Kuu ’kalasi’ `enne kui `kuoti ise, siis olitte `kaltsid, suur 
`kaltsi ja `väike `kaltsi Jõe; `vergu kudumiseks oli siis `kalsi ja `kuersi Kuu; kus käbi, kus `kaĺsi, 
kalakudu `rannas Hlj; võrgu kaltsiga `kuetakse, sie on sie silma mõet Kad (EMS II: 609). kalasi Hi 
Sa Lä; Wd. kallasi, Sa LoPä kaladi, Pär kaland, Jõh kalusi, Jõe Kuu Hlj kalsi, Kei Kad kalts, Kuu 
kalsimes, Rid kõalsi) ’lauake, puust liistakas või pulk võrgu kudumiseks’: k-i ümber kujutakse 
võrgu silm, see määrab silma suuruse | iga silm sõlmitakse k-i peal | k-l on võrgu silma laius ja ta 
on 10–15 sm pikk (EKMS IV: 622 s.v. võrgukudumine). kalasi LäE e. laudik (lauke, laudas, 
kudumislaud) e. lapits LE e. lipits LE e. silmapuu (EKMS II: 112 s.v. kudumisriistad). kaladi 
(lmsm), laudik, S, L kalasi. Võrgukudumise riist, 10–15 cm pikkune puuliistuke, millel sõlmitakse 
võrgusilmad; võrgusilma mõõt. (ERKL Viires 2007: 59.) Wied kalas, kalasi g. kalasi = kallasi (W 
191); kallasi g. kallasi (kallant, kal'ts, kalas, kalasi) ’der hölzerne Spiess, um welchen beim 
Stricken der Netze die Maschen geschlungen werden’ (W 194). kalasi etn ’puupulk 
võrgukudumiseks’ (ÕS). Vrt. kal'ts, -i ’ümargune ehk vähe laiavõitu sile puupalk, mille ümber 
võrgu kudumise juures võrgusilmad tehtakse[!]; kalts on jämeduse poolest mitmesugune, kuidas 
võrgu tihedus nõuab’ Jõe Kuu (Vilberg 1910: 378). ims vartalo (EEW 665 s.v. kalasi). 

sm kalvain s. verkon kudonnassa silmien koon määräävä lasta, kalvoin. Asu: kalvain yleensä, kalpain 
SuomN. Levikki: eniten tietoja KESE, joitakin tietoja HÄME KARE SAV POHP, lisäksi 
yksittäistietoja. | Kalvaimien kans verkkoo kurotaan. Ren | ja se oli sit silee, see, kalvain – – minkä 
ympärilles se, se, se (verkon) silmä tehtii. Lop | Mis käppyin, mis kalvaimein, lahnat lahela kuttoo 
sp. SuomN | Puolt̕uumane kalavae tekköö tuumase silemä. Taip | se sitte kuvotaaˀ eri kalavàimella 
harva verkko. Jäp | se om meleko pitkä se kalvain nui, viittätoista senttiä pitkä. Pat. kalvasin1 
KARE paikoin, Suu Han. | minkälainen kalvasin on nii sen harvonev verkko tulee. VirL | Kus käpy, 
kus kalvasin, kalakutu on rannalla hoputettiin sellaista, joka oli jättänyt verkkonsa parsimatta. Tyt 
kalve1 Yks. g.: kalveen t. (harv.) kalpeen. Levikki: KARE eteläosa, Seis KorS Kall. | Kalvee ko tek 
luist ni se ol hyvä. Joh | Myöhästyneelle verkonkutojalle: Mis käpy, mis kalve, kala kuttoo (= 
kutee) rannaas sp. Kuol | se ko kuotaa kalpehelle ni se juoksusilmä (= väärin solmittu silmä) se ei 
tunnu enne ko käyp kutomaa toista räätyy, kerrosta. UusVl kalvein | Kalvein oli puusta tehty. VirL 
| Säkk kalvesin | Lait | Kalvesin. Lava kalvetin | Kalan | Kalvetint ja käppỳ käytetän kutomises. Kus 
| TaiS kalvi2 | Lava Seis | Mie oti kalvi ja kävy ja aloi kuttoo verkkoo. Viip | Joh Koiv kalvin1

 VARP 
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eteläosa, VARE pohjoispuoli, lisäksi yksittäistietoja. | kun toine vet niim piukka lanka ympers 
kalvime – –. Rym | älä laskes silmiä kalpimelt pois ennenkö soon täys. Hol | Myöhään verkkojaan 
kunnostavalle: Mis käpy, mis kalvi, kala kuttoo rannal sp. Koiv | – – kalvin että tulleva tasases 
silmät. Raisi kalvo2 Eniten tietoja KARE-K, joitakin tietoja SAT KARP SAV KESE POHK-P KAI 

LÄNP, lisäksi yksittäistietoja. | Myöhään verkkojaan kunnostavalle: Missä käpy kussa kalavo, 
lahnat jo lahessa loiskaa sp. Kite | Ei se (verkko) arviopelistä synny, siinä pittää ollak kalavo. Puu 
| Siinä(kulteessa) on silimä tehty nelijän tuuman kalavola. Rov || jos män̓ sèittemän kalavoo (= 
kalvoimenmittaa, solmujenväliä, kalvoinkertaa ←) (kortteliin) niin se ol ̕ sèitenkalavokertane 
verkko. Jäp kalvoin1 s. Asu: kalvoin yleensä, kalo(i)n Kalan, kalpoin NurJ.. Levikki: eniten tietoja 
HÄMP-K, vähemmän VARP-U KYM KARE SAV KESE POHP KAI PERP LÄNP, lisäksi 
yksittäistietoja. lasta, jonka päälle verkon silmät solmitaan ja joka määrää silmien koon. Rinn. 
kalhoin1, kalhuin (Iit), kalpa1 5, kalpioin, kalvain, kalvasin1, kalve1, kalvein, kalven, kalvesin, 
kalvetin, kalvetti, kalvi2, kalvin1, kalvintikku, kalvo2, kalvonen2, kalvos, kalvosin1 1, kalvoslauta, -
puu, -tikku, kalvostin2 1, kalvuin2, kalvusin1, kalvustin. | Kalvomel justeratti silmätte suurus. 
Kalan | Laiskalle verkkojen kunnostajalle: mis käpy, mis kalvoin, särk jo mättääs kutee sp. Pad | 
Ryssää (= rysää) kuvotaan kolomella kalavoimella. Keu | samalla kalavòemella millä ol luomukset 
(= ensimmäiset silmät) kuvottu samammittasella kalavòemella jatketaan kutomista. SuoS 
kalvonen2 Eniten tietoja KARK KESP, vähemmän KARE SAVP POHK-P KAI PERP LÄNP, lisäksi 
tietoja liepeiltä. | tuon kalavosen ympärillen se rihma kiep̆pàotettiin àena sitte kun teht̆tiin se 
solomu. Juuk | èi sitä (nuottaa) yhellä kalavosella vòenna tehä vaan piti olla useammankokoisia. 
Piht kalvos | UusVl Rov | nek käskevä (= sanovat) kalvokseks välinettä, jonka avulla verkonsilmät 
tehdään. Raisi kalvosin1 s. Asu: kalvosin yleensä, kalosin (kaloosin) VARP osaksi, SATL osaksi, 
POHE eteläosa, SATP, HÄMP paikoin. verkon kudonnassa silmien koon määräävä lasta, kalvoin. 
Eniten tietoja SATL-P HÄMP KYM KAR SAV KESP-L POHK KAI LÄNP. | Kolomia tuumaa 
vahavalla kalosimella tehty verkko. Kih | miä ruukaan kutoo rysäv viirel kalvosimel. Kymi | 
Laiskalle verkkojen kunnostajalle: Mis käpy, mis kalavosin lahnat lahella loiskaa sp. Juv | 
Kalastaja, jolta myrsky oli vienyt kaikki pyydykset: jäipä käpy ja kalavosi! Saloi kalvostin2 | Van | 
Kalavostinta pijettiim (verkon) paikkuusa silimäm mittana. OulJ | Ii Vaala kalvuin2 | kaluun. Nmo 
| Kalvuin. Kuhmoi kalvusin1 Asu: kalpusin Jäms, kalusin Töy Mou Kark, kalvusin INK osaksi, Tei 
Kaav.. | missä käpy, missä kalapusin, särki söi sp. Jäms (SMSK.) ”Kalvoin: puinen tai luinen, luja 
ja liukaspintainen lattea ”tikku”, jolla verkkoa kudottaessa verkonsilmän koko määrätään, kalvin.” 
(Vuorela 1958: 33.) Gan kalwi, -wimen l. kalwin vel kalwosin, -simen vel kalwoin Bothn. 
’Nätbindares mask sticka’ (joka werkon silmäs pidetään ’en sticka, at binda nät uppå, maskpinna’ / 
kalwin ’spielcka hwarpå nät bindes’ (G 260), Lönnr kalwin (dial. kalpin), kalpimen s. instr. (kalpia 
v.) ’skafverktyg, skafjern, skrapknif jne.; 2) (kalpi) maskstock, nätkafle, nätsticka’ (kalwo, kalwoi, 
kalusin); jfr. kalpa, kalu (L I: 473). kalvin ’verkonkudontalasta’ ensiesiintymä 1770-luvulla 
Porthan; kalvoin 1786 Ganander (Jussila 1998: 84). kalvoin (Gan 1786; VarsSm hämmurt. Savo 
PPohjanm Peräp Länsip, hajat. muualta), rinn. kalvin, kalvosin (JuslP, Gan), kalpio, kalvain, 
kalvasin, kalve, kalvi, kalvos, kalvostikku, kalvuin, kalvusin ’verkon kudonnassa käytetty latta, joka 
määrää silmien suuruuden’ ~ ink kalve (g. kalvēn), kalavain, kallavē, kaluvi | ka kaluin, kalveh | ly 
ve kalud́im | va kaluvi | vi kalasi, murt. kalusi, kaladi, kalts, (Wied) kallasi | li kalāndər, kaĺīm id. = 
lpN guollădâk, Lu kāllutahka (In Ko Kld T) ’verkon kalvoin’ (lpLu kālvōs id < sm) (SSA 1: 292–
293). Saamen vastineista ks. Kuokkala 2012: 81–82. - - lyyd. kaлud'im, -in, veps. kaлud'im, vatj. 
kaluvi (pelkkä!), vir. kalla, -adi, kallant, kalas, kalasi, kalsi, kalts (SKES I: 152 s.v. kalvin). kalvi 
Seis, kalvasin Lava Suur Tyt, kalvosin Tyt ’kalvin’ (Talve 1996: 132). 

ka kalaveh s. 1. ’ranne’ Rukaj, 2. ’kalvoin’ (verkkoa kudottaessa). Jyskyj Tunkua Repola Rukaj Paatene 
kaloveh 1. kalvonen, ranne. KiestinkiP Uhtua Suoj Vuokkin Jyskyj Paatene 2. peukalonreiällä 
varustettu suorakaiteen muotoinen pieni puulasta, jolla verkon kutoja määrää silmän suuruuden; 
kalvoin. kalopeh. KiestinkiP Vuokkin Jyskyj Rukaj Suoj | mimmosella kalovehella(kudotaan), 
šemmońi i šilmä tulou. Uhtua kaluin s. 1. ranne. kaluin. Suoj Suistamo Salmi Tulemaj Säämäj 
Vielj 2. kalvoin. kaluin. Suoj Suistamo Impil Vielj Vitele | harval verkol izombi, poaksul verkol 
pienembi kaluin. Salmi | silmät kuvotah siih kaluimeh. Tulemaj | silmeä myö i kaluin laitah. harvan 
harvaverkon kaluin. Säämäj | min suurus silm‿ on, sen levevyz on kaluin. Nek-Riip kalvuin s.= 
kalvoine kalvuin. Suistamo Vitele kalvoine s. 1. ranne. hiemat oltih kalvoseh šoat́i. Vuokkin | käsi 
on kalvosešta kipie. Kontokki | kalvońi. Tunkua Rukaj Ilom | kalvońe. Repola | kalvone. Impil 2. 
rannikas. kalvońi (langasta kudottu). Uhtua | nuottimiehill‿ oli jouhikkahat ta kalvoset. Vuokkin | 
kalvozet ommellaan t. kudotaan. Tunkua | Pane vain kalvozet kädeh gä, ei havut käzivarzie pistele! 
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Rukaj 3. kalvoin. kalvońi. Pistoj kalveh s. 1. kaluin kalveh. Korpis Uhtua Ilom 3. nousu- ja 
pakoveden syksyllä tekemä railo. KiestinkiP (KKSS.) 

ink kalavain Re Tam Sa, kallaave Me Re, kalve Väärinoja Kurkola, kaluvi L-suu ’verkkoa kudottaessa 
käytetty, silmän suuruuden määräävä kalvo(s)in; se oli 5–6 cm pitkä ja 3 cm leveä; litteä 
puukappale, jonka ympärille verkon silmät kudotaan; verkkokalvoin, jolle silmät tehtiin verkkoa 
kudottaessa (koivusta tai luusta)’ (IMS 127, 128, 129). 

vat kalain Ränk kallai|n ~ kallainõ M, g. kalaizõõ = kaluvi ’riista, millega kootakse võrku’ (VKS 2: 48), 
kaluv|i Lu Li J-Must. J-Tsv., g. -ii Lu Li J kalasi, kaladi ’puu- või ka luupulk, mille peal kootakse 
võrku’ (VKS 2: 62), Joenperä kaлuvi ’kalvin’ (litteä, sileä laudanpala, jonka ympärille verkon 
silmä solmitaan (?)) (Tsvetkov 1995: 85). 

ve kaлud'im, ~an (SVÂ 174). 
li kalàndõr Kuolka kalàndõks Sīkrōg kal'ìm livWest (LW: 103). 

Kuu Hlj kalsi on yleisvirolaisen sanan kalasi omaperäinen, sisäheittoinen foneettinen 

variantti, joka kuuluu laajaan itämerensuomalaiseen sanueeseen. Variantissa kalts ~ 

kaltsi on sekundaarinen klusiili (Must 1987: 50). SSA (1: 292–293) ei esitä sanueen 

sisäistä lainaetymologiaa, Toikka (2003: 30) puolestaan esittää VNg Lüg kalusi voivan 

samavartaloisuuden perusteella olla laina suomen sanasta kalusin. 

 

Kuva 3. Virolainen kalvoin, rantamurteessa kalsi (ERKL 2007: 59). 

kalv subst. ’kelme/kalvo’ Jõe Kuu   < sm kalvo 

kalv g. `kalvu Jõe Kuu ’kelme’ `pluomi nahk on kalv, sea `pluomi `rasva pial on kalv Jõe; kohu `kalvud 
`lähtäväd `katki Kuu vrd `kalve ’kile’ Reväst oma mau `kalved `katki `suure `tostamisega Kuu; 
kalvunahk = kalv Jõe Kuu ohuke nahk sea `rasvadel, `pluomidel on `kalvu nahk Jõe (EMS II: 612.) 
kalv, -e e. -u (Pra KiKuu, ka kölv, -u e. -e, JõeVi kolv, -e) e. kõlu (VilVm Trv) e. kõhu kalv ’kõhu 
kile’ (EKMS II: 184); kõlv, -u Kuu e. kõlu KiMlg e. kalv, -u e. -e Pra KiKuu ’liha ja naha vaheline 
kile, õhuke nahk, kile rasva(ploomi) ümber’ (EKMS II: 538); kalve, -e ’kõlv, kõlu = õhuke 
nahakile, mis liha ja ploomirasva ümbritseb’ Pra KiKuu: kõhu kalv (EKMS II: 1106). 

sm kalvo, asu myös kalvu. Rinn. kalve. 1. ’ohut (sitkeä) päällyskerros, kelmu, ketto’. Ei tietoja SATE VER. 
kalve kalvo. | pötsinaha pääl on hieno kalve, kalveet ol kaik räpälein. Koiv | kuulonkalve, 
rumpukalvo. Kall (SMSK.) Gan kalwo ’hinna på öga, på ko, får, wamb etc. Membrana, it. 
watuyta’ (G 260), Lönnr kalwo ’hinna, tunn hud, starr (i ögat); yttre hud, yta; hinna emellan köttet 
och huden; sena’ (L I: 473). kalvo ensiesiintymä 1637 Schroderus (Jussila 1998: 84). kalvo (Schr 
1637) ~ ka kalvo ’pintaketto, kalvo; kaihi’ | va kalvo ’ketto’ | vi murt. kalu, kõlu, kale ’kaihi 
(silmässä)’, (Kuusalu; ? < sm) kalv (g. -u) ’kalvo, kelmu’, (Kolga) kölv (g. -u) ’ohut nahka rasvan, 
luumun pinnalla’ (SSA 1: 292). kalvo (myös kalva, kalve) ’kelmu, kesi; kaihi (silmässä)’, vatj. 
kalvo ’kettu’, vir. murt. kale, kalu, kõlu ’kaihi (silmässä)’, (Kuus.) kalv (g. kalvu) ’kalvo, kelmu’ 
(< suom. ?), kölv (g. kölvu) ’ohut nahka rasvan, luumun pinnalla’ ? (SKES 152). 

ka kalvo ’pintaketto, kalvo; silmässa: kaihi’: ’kalvo’ KiestinkiP Uhtua, ’kaihi’ Uhtua Rukaj Ilom Suoj 
Tver Säämäj (KKSS). 

va kalvo J-Must. ’kile’ (VKS 2: 62); ketto, kettu paljon esiintymiä (VKS 2: 157). 
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SKES (152) ja SSA (1: 292) esittävät sanan kalvo lainautumisen suomesta Kuusaluun 

kysymysmerkillä. Suhonen (2000: 366) puolestaan on esittänyt suomen sanan kalvo 

lainautuneen koillisrannikkomurteeseen; kyseessä on hänen mielestään tilapäislaina. 

Etelä-Satakuntaa ja Vermlantia lukuunottamatta yleissuomalainen kalvo on 

todennäköinen lainanantaja niin viron kuin vatjankin murteeseen. Rantamurteen e-

vartaloiset muodot `kalve Kuu, kalv, -e e. -u Pra KiKuu, ka kölv, -u e. -e, JõeVi kolv, -e 

’kõhu kile’; kalv, -u e. -e Pra KiKuu; kalve, -e Pra KiKuu (EMS, EKMS) voivat olla 

lainautuneet Koiviston rinnakkaismuodosta kalve. Sana voi alkuperältään olla joko 

ugrilainen tai kantagermaanin laina SSA (1: 292). 

kampar (kampur) subst. ’võrgumärgi raskus / verkon merkin paino’ Kuu Hlj                  

< ru kamper UUSI ETYMOLOGIA 

`kampar g. -i, -a Kuu, `kampur Hlj ’raskus võrgumärgi küljes’ Kupp on külillä, pane `kampara ala Kuu 
(EMS II: 623); kampar ’võrgumärgi ridva alumisse ossa kinnitatud kivi’ Kuu (EKMS I: 1295). 

ru kamper|sten, förr äv. kampe|sten l. kamp|sten, r. l. m.; best. -en, vard. (utom i södra sv.) äv. =; pl. -ar. 
(kamper- 1720–1910. kampe- 1812. kamp- 1751 (: kampstens botn) –1866). [jfr sv. dial. 
kampersten (kamperstain, kåmper. sten, kompesteu), ä. d., d. dial. kampersteu, d. kampesten 
(kampsten), nor. kampesteiu, kamperstein, ävensom fnor. (anträffat bl. i BarlJasaphSaga) 
koppusteinn; ssg med sten o. (med avs. på bildning o. inbördes förh. icke fullt klara) former 
utgående från ett urnord. kamp- (se kamp sbst.⁴,). – Jfr kamper] (i vissa trakter, folkligt, ävensom i 
fackspr.) fältsten, klappersten; ofta koll. Åkeren består af sand- jord, något mullblandat, med 
kampersteen mycket beströdd, HdlÅgerupArk. (1720). Thenne källare (varuti Gustav Vasa blivit 
gömd) var med kulrig kampsten, på sidorne murad. HT 1910, s. 50 (1757). Nilsson Ur.l. 4: 17 
(1839). 2NF (1910). (SAOB 2006.) kamp 3, m. klappersten (i åker), små rundaktiga stenar. Sm. 
(Vestbo). Kamper, kampersten, m. id. Sk., hl. Kamperstain, kåmpersten, m. id. Sk. N. kamp, 
kampestein (Rietz 1962 [1862–1867]: 306). 

ruSm kampi m.1. i pl.: benämn. på stenar som används i stenspelen femmsteina (:femstenarna) o. mytsi 
steina beskr. FD VIII: 523, 525 f. La. [Larsmo nÖB] (OFSF III: 242.) 

vrt. klappersten kḷapǫṣte̢ in n. Ma. [Malax (sÖB)] Jfr. knapelsten. (OFSF III: 326.) vrt. knapelsten 
knapǫlste̢ in Je, knapǫḷ- Mu Or Vö Mm Kv Bj Kh, -- knapolste:n Ky, knapelstein Pä Py, knapelste̢ 
in Li St, knapul- Lt m.(1). liten rund sten, klappersten. A.a.o.; särsk. om klappersten i röse ovanpå 
bastu- el. riugn Je Or Vö Bj Nä Na Pa Ky Lt St el. ss. gatsten Pä; folktro FD VII.3: 641: äv. koll.: 
klappersten. Ho Na Py; grus. Kh. Jfr knapel 1, klappersten, knapersten o. kräppel-. (OFSF III: 
379–380.) vrt. knaper s.1 - - knapor Kv Ki Sn Sj Ky, knäpar Ki Br Te En Sn Py, knappǫr Hi n. 
koll.: småsten. ÅL Br Te Sn; särsk.: röse av små stenar på riugn. Te; grynnor o. stenar i havet; dä:r 
ä så myki knapär. En Sn; grus. ÅL Hi Py. - - Ssgr: knaper-sten - - knapärstein Nb Lf Fb NL Si, - - 
knapärste:n Te Sn Ka, knapärstien Sj, knaporste:n Ky m.1. liten rund sten, klappersten. A.a.o.; äv. 
koll. Ge Sn Ka; särsk. om klappersten i röse på ugn. Te Si. Jfr knapelsten. (OFSF III: 380.) 

Sanan Kuu kampar ~ Hlj kampur täytyy olla laina ruotsin pienehköä ja pyöreähköä 

kiveä merkitsevästä sanasta kamper|sten. OFSF:n mukaan suomenruotsin 

samanmerkityksiset sanat ovat kuitenkin eri asuisia eikä suomenkaan murteista löydy 

vastaavia sanoja. 
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karbas (karpas) subst. ’kormoran / merimetso / ru storskarv / sa Kormoran’ 

(Phalacrocorax carbo) Jõe Kuu   < sm karppa 

`karbas Kuu, `karpas g. -e Jõe ’kormoran’ `karpasid `leidub `arva. `karpasel on kover saba, moni sulg 
üles `puole. `karpasel on pikk `pienike nokk nagu `kosklil Jõe (EMS II: 722). Mäger (1967: 16): 
Põhjarannikul tuntakse kormorani karbas-nimetuse all (Jõe karbas, ta on sama nagu kosel… pikk 
penike nokk nagu kosklil. karpased leiduvad arva; Prangli, Kuu). vrd sm Lönnr. Karppa, karpan 
’ålkråke, skraf, storskarf (phalacrocorax carbo merimetso)’ (I: 509). Lönnrotilla ålkråka. karbas < 
sm karppa < rts skraf (Mäger 1967: 202). karbas g. karpa ’kormoran’ (ÕS, EKSS). kormoran 
zool. ’ülemaailmse levikuga pardi- kuni hanesuurune karmi tumeda sulestikuga kalatoiduline 
veelind, karbas (Phalacrocorax)’ (EKSS). 

sm Lönnr karppa, karpan ’ålkråka, skraf, storskarf (phalacrocorax carbo merimetso)’ (L I: 509). karppa 
’merimetso’ < lpN skarfâ, T(=Turjan) kārv id. (< mn. skarfr) (SKES 164). Vrt. kala|karppa 
’Podiceps, uikku’. SuoS (SMSK). 

Lainautunut suomen jo vanhentuneesta merimetsoa merkitsevästä sanasta karppa kuten 

jo Mäger (1967: 16) on esittänyt. Suomeen sana on SKES:n (164) mukaan lainautunut 

pohjoissaamesta, Mägerin (mp.) mukaan taas ruotsista. SSA:ssa ja NS:ssa karppa tässä 

merkityksessä ei enää esiinny. Esiintymä sekä ÕS:issa että EKSS:issa merkitsee 

alkujaan suomalaisen ja suomesta jo unohtuneen murresanan olevan vielä virossa 

erikoisterminä. EES:sta (130) on jäänyt pois tieto siitä, että suomessa karppa on 

merkinnyt merimetsoa eikä siis ole esiintynyt ainoastaan murteellisessa yhdyssanassa 

kalakarppa ’uikku’. Viron yleiskielinen kormoran on puolestaan saksan laina. 

kasa subst. ’kogum: hulk, komps, hunnik / kasa, joukko’ Kuu Hlj   < sm kasa UUSI 

ETYMOLOGIA 

kasa ’kogum: hulk, komps, hunnik’ – Kuu Hlj Mes kasat sa kannad; Sie tuli `metsäst kasa oli `heini pääl; 
ei old peris kuorm, oli `vaide kasa; Küll sul on kohe `raamatusi hüä kasa, mes neis ka lugeb; Küll 
on aga suur kasa `poisse kuos Kuu (EMS II: 797). 

sm kasa s.  Ei tietoja SATL VER LÄNP, niukasti tietoja SATP KARE POHP PERP INK, muualta runsaasti t. 
melko runsaasti. 1. joukko yhteen paikkaan päällekkäin (ilman järjestystä) koottuja t. 
kokoontuneita esineitä, ihmisiä, ainesmääriä tms., läjä, keko, röykkiö. a. | Lantapatterista: Talvella 
se sonta verettiin kasoim pellolle. Jan | Nii iso kasa ol ̕pyykkii etten meinant jaksaa pessä. Antr b. 
ulostusläjä. 2. eri tavoin järjestettyjä kekomaisia asetelmia. a. kuhilas t. kuhilasta pienempi mutta 
samantapainen lyhdekeko. Joitakin tietoja HÄMK KYM. b. pellavanipuista pellolle koottu 
(ympyränmuotoinen) latomus. Joitakin tietoja HÄMP-E, Art. c. heinäseiväs heinineen. d. 
hiusnuttura. 3. toisiaan lähekkäin olevien yksilöiden t. esineiden muodostama ryhmä, joukko, 
rykelmä, porukka. 4. ryhmiin 1–3 liittyviä paikallissijakiteymiä.  Eniten tietoja VAR HÄMK KYM. 
a. "kasassa". aa. yhteen (paikkaan) koottuna t. kokoontuneena, yhdessä. | Palvelija telläs tavarah 
kasah ja uhkasi lähteä pois. Iit bb. osistaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi koottuna, rakennettuna. | 
Ennen monet mäkitupalaiset itte vaa laittelivat itte kasaa niit mökkejään ilman rakennuslupaa. 
NurJ | Kurssi nyt vähä kasah noit housui, ettei pers vilkkaa. Lapinj || en saa nii palju päätäin 
kasaah (= en pysty keskittymään niin paljoa) että muistaisin, mihin panin veitsen. Kymi 
cc. murentumattomana, jakautumattomana, liukenemattomana tms. dd. varastossa, säästössä. 
Vrt. kaso, kassa1 (SMSK). Gan kasa, -san s. (roukkio) ’hoop, hög’ (G 279), Lönnr kasa ’något 
uppstående, hög, hop, kast; trafve, vedtrafve, stapel; stack, skyl, rågskyl; bylte’ (L I: 518). kasa 
’röykkiö’ ensiesiintymä 1678 Florinus (Jussila 1998: 89). kasa (Flor 1678; yl., ei Länsip Verml 
Ink) ’koko, läjä’, kaso (PSm) id., kasata ’koota, kerätä’, kasautua ’kerääntyä; mennä kasaan’ ~ ka 
kasa (Ilomantsi Korpiselkä; < sm) ’kasa’. ? < sk, vrt. mn kǫs, nn kos, kas ’joukko, läjä’, nr kas(e): 
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vårdk. ’vartiorovio, -tuli’. - - Ks. myös kasaantua. (SSA 1: 321.) kasa, kaso ’koko, läjä, pino; 
kuhilas’, - - karj. kaža ’kasa (leipää, halkoja, heiniä)’, kažattu- ’kasattua (leipä, puu 
kirvesvarreksi)’, aun. kazavuo id. < ? sk., vrt. nr. kas(e): vårdk. ’vartiorovio, -tuli’, nn. kos, kas, 
mn. kǫs ’joukko, läjä’. (SKES 1: 167.) 

ka kasaIII s. kasa, läjä. kaza (esim. halkoja). Ilom | Kazah tukit pannaa. Korpis. (KKSS). 

Suomen polyseeminen kasa on todennäköinen laina-alkuperä niin rantamurteen kuin 

karjalankin sanalle kasa. Runsaiden tietojen alueet Häme ja Kymenlaakso ovat 

todennäköisiä lähtöalueita, niukkojen tietojen alueista Etelä-Karjala on myös 

mahdollinen – erityisesti karjalan kielen lainalle. 

kebastama verbi ’jooksma, kargama, kepsutama / juosta, kepsuttaa, tepsuttaa’ Kuu Hlj 

kebastama Kuu Hlj ’jooksma, kargama, kepsutama’ Küll ne `tallekased sis kebastavad siel mädäste `otsas 
`ninda et lust nähä; Eks ne hobused kebasta alade neli `jalga `kerraga `oite tige, kas vai kohe 
`sulle `otsa; Nämäd kebastanned hobusill kaik kohad läbi, alade tuhat`neljä; Sie on igä ilus, ku 
nuor luom `hertane on ja kebastab Kuu; luom kebastab kui saab kevade `laudast `välja Hlj vrd 
kebama, kebästelemä, kiiskebastama; kebama ’kepslema, kargama’ `Menga kebaga viel `õues 
vähä aig, `ninda `kaua kui `süämine saab `valmis Jõh (EMS II: 885); vrt. kebästelemä ’kepsutama’ 
`Kitsed kebästelid `aasa pääl Kuu (EMS II: 887); vrt. kiis|kebastama ’võidu kihutama’ 
kiiskebastaes tuhat`neljä hobusill. `ninda saand `pruudisae siel `Pellu `Katrina `pulmas viel 
`peigusaest `möödägi (EMS III: 101); kepastama (kebastama) ’hea meelega hüppama, jalg üles, 
teine alla; ka kepast lööma’ Kuu (Vilberg 1921: 183). keepama: Näe, k-s teine paljalt koju nagu 
porgand (Luts T 43); kelpama ’lõbusalt, koduselt, muretult ringi jooksma’ Vi Vl; kõlpama ’ümber 
jooksma Hää; kelkama ’vallatledes jooksma’ (EKMS I: 736–737 s.v. jooksma). kebastama 
’~jooksma’ Kuu Hlj, kebama ’jooksma’ Jõh (VMSK). Wied. keba in keba lööma = kepsa lööma 
’munter umher springen u.s.w.’, estn. deskr. s. keps. kebelemä Wied. s. kebima. kebima, -n, -da 
’rasch, leicht gehen trippeln’, Wied. dial. d kebides, kebi minekit ’mach rasch vorwärts’, estn. 
deskr., davon Wied. frequ. kebelema, mit dem Frequ.-suff. -ele-, vgl. jedoch auch fi. Lnr. kepittää 
’göra lätt, påskynda, gå lätt, ila’ welches (wie schon Lnr. gedacht hat) mit fi. kepeä, s. unter kebja: 
auch estn. kebima steht lautlich nahe so wohl Adj. kebja als II keba - - (EEW 744). 

sm kepata v. 1. lyödä jalkaa maahan, polkea paikallaan. | älä keppas sii! Lammas keppaa ku se ov 
vihaine. Sen kun käsi teppaa, sen kenkä keppaa sp. Viht || Lyäräk keppaa, hyppiä iloissaan. Haus 
2. kulkemisesta: tepsuttaa, teputtaa. | Nuoret keppavat mennä. Viht | tuala se keppaa pitkir raittia. 
Hat 3. | Iita oli tämmöten (piimäleilin) keppannu, keksinyt, löytänyt. Viht | Keppaa, telmii. Van | 
hä tahtò kepata, naida jkta. Kall. Vrt. kepajaa v. vielhä se (vanha, ketterä ukko) mänyö nii että 
kepajoa. Lemi. Vrt. kepsuttaa v. 1. kevyestä kulkemisesta: sipsuttaa, tepsuttaa, tepastaa. | Autetaan 
ruumist hautaan ja lasta ristil, kyl morsjain ittekin kepsuttaa mennä sp. Lohj | kylhän sinäkiv viel 
tanssit kepsutat, sanovat minullem mut mihkäs minä eniäm mänen tanssimaan. Hol | Kuoppalah 
Hanna käyräk kepsuttaa jo niin koreestaa, vaikka ov vasta kolmannel. Myr | ihlan tul paljasjalon 
iso(isänkih (muuttaessaan paikkakunnalle), mu iso(äitem ̮ol nii kenkis kepsuttannu. Iit | Pässi oli 
niin kesy, että se pyrki seuraamaan minua minne meninkin: se juoks rinnal kepsutti nii ni et. Lemi | 
Nii männöö kepsuttaa ko massina. Rautu | Saunasta palatessa talonväen pitää sitte juostak 
kepsuttaat tuota polokua. Him - -. Vrt. kepastella v. kävellä, astella, tepastella. Esim.lauseet Kong 
Uta. (SMSK.) Lönnr kepaista v. subit. (kepata) ’stiga lätt, gå lätt och hastigt’; jfr tepaista. kepata, 
keppaan v. ’trippa, gå trippande; svänga sig; jfr. kipata. (L I: 572.); kepeä jne. kepsuttaa v. fact. 
(kepsua) ’låta l. ha att röras qvickt l. flinkt; hafva samlag; 2) v. imit. (kepsu) röras qvickt l. flinkt, 
gå lätt l. qvickt l. stolt l. förnämt; käydä kepsuttaa; kepsutti käydä (L I: 574). Vrt. kepeä (Flor 
1702), keveä (Agr keuie; yl.), kevyt, kevykäinen, köykäinen, keventää, kevetä jne. ~ ka kepie, 
keventeä, kevetä | ly kebd', -d'ed, kebjei, -jed | ve kebd', kebǵ ’kevyt’, kebd'eta ’keventää’ | va 
tšebjä ’kevyt’, tšebjettǟ ’keventää’ | vi kebja (kebi) ’kevyt; hento’ | li kebām, kevām, kievām 
’kevyt’ = lp --, unk – [varmoja vastineita] (SSA 1: 344.) 
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Deskriptiiviverbi kebastama on rantamurteen omaperäinen sana, joka liittyy 

itämerensuomalais-saamelais-ugrilaiseen kepeä-sanueeseen (vrt. vi kebja (kebi) ’kevyt; 

hento’). Kuusalun frekventatiivisessa variantissa kebästelemä voi olla vaikutusta myös 

suomen verbistä tepastella. 

keilima verbi ’uisutama/luistella’ Jõe Kuu Hlj   ← keil 

`keili|ma Jõe Hlj, keilimä Kuu, (ma) keilin ’uisutama’ veib `varsti `keilima `minna `järve `jääle; läks 
`keilidega `keilima voi `tritsutama Jõe; Kui lund jääl ei ole, on sul hüä `keilidä; `näädinge jää, sie 
oli nii sile kui laud ja [seal võis] `keilida ja `kelguga `soita ja Kuu; `lapsed `keilivad jää pääl; 
`keilige `päälegi Hlj (EMS II: 960); keil ’uisk’ Jõe Kuu Hlj Kad (VMSK); keil g. `keili RLä, g. 
keili JõeK Kad (hrl pl) ’uisk’ `keilid on `rauast, on teraksest, `keilisi `üita ka `tritsudeks; oli sile 
jää, et `keilijega `käisite Jõe; Poiss sai `uued `keilid `linnast; päräst akkas neid `ostu `keilid `jälle 
tulema Kuu; `keilid on `ruostetand; ei minul `keilisid old Hlj; kõige `enne olivad końdid - - pärast 
tuli uus muod `keilidega; ma läksin `keilidega niemest üle maa `nurga`Rammu `saare JõeK (EMS 
II: 960). 

sm keili | Tyt Keilil (= luistimilla) ajomaa. (SMSK.) 

Verbi keilima on johdos substantiivista keil ’luistin’, jonka Söderman (1996: 51) 

määrittelee alkuperältään tuntemattomaksi Suomenlahden sanaksi. Sana esiintyy 

muodossa keili myös Tytärsaarella, minne se todennäköisesti on lainautunut virosta. 

kets subst. ’rüsa tiib, karjaaed / rysän reisi, sivuverkko’ Jõe Kuu 

< sm ketsu UUSI ETYMOLOGIA < ruSm ketso UUSI ETYMOLOGIA 

kets Hlj, g. -i, -u Jõe Kuu ’rüsa tiib, karjaaed’ ketsud olid rüsa `külges, otsad käisid `ümber; kets on siin 
rüsa `korvass, ta piab kalad `kinni Jõe; `Ketsisi `täüdüb parandada. Vuo `tembas `ketsi `umbe; 
ühe, kahe `ketsuga rüsa; kala hakkab sügävämmä `puole minemä pikki sidä maa-`aida siis `lähteb 
`ketsije vahele ja siis sield `lähteb rüsä perässe Kuu. ketsu = kets Rüsa `tervamisel - - `panna rüsa, 
`valmis `pauludetud `tiivad, `ketsu ja perälinad tulise `terva sisse Kuu. (EMS III: 10–11.) Pl. 
ketsud, g. -e `rüsasüdame ees olev iseäralik ümberpiiratud koht, kust kalad rüsa pärasse lähevad’ 
Jõe Kuu (Vilberg 1910: 379). kets, -u KuuKa, g. -i KuuVn ’mõrra või rüsa külgtiib’: laseme rüsa 
k-d hästi pikalt sisse! / vaata, et k-u nurgad umbe ei jää! (EKMS II: 990). 

sm ketsu ’rysän aitaverkon kummallakin puolella oleva johdinverkko’. | Ketsu (myös: ketso) Pyht | Ketsut. 
Vehk | Kui (SMSK). 

ruSm ketso asuja: ketso Kr La Pe Pu Sv, ketso Öj Ee Mm Bj Re, ketʃo La, kets bs. -o Ma el. -on Pl Kn Nä, 
ketʃ bs. -on Nä, ketso Bo Py; - - 3) stängnät lagt i krok el. vinkel framför ryssja, sidoarm till ryssja. 
Öj La Ee Or Pl Nä Py. [Rysän sivumerkon merkityksessä Öja, Larsmo, Esse (norra Österbotten); 
Oravais (mellersta ÖB); Petalax, Närpes (södra ÖB); Pyttis (öNL).] Jfr käts. (OFSF III: 281 s.v. 
katisa.) käts kets = katisa 3. Bo St. [Borgå, Strömfors (öNL).] (OFSF IV: 45.) 

ru krets kret⁴s, sbst.¹, r.l. m.; best. -en; pl. -ar (KOF) II. 1: 447 1659 osv.) ((†) -er LPetri KO 84 b (1571; 
äv. i hskr. 1561), Nordberg C12 1: 478 1740; -or Hiärne 2Anl. 185 (1706)). (förr äv. skrivet cr-. -
eess (-eesz) 1526 – c. 1600. -eetz 1541–1685. -eis (-eisz, -ejs, -eys(s)) 1680 – c. 1810. -eitz (-eijtz) 
1626–1761. -es c. 1620. -ess (-esz) 1576 – c. 1755. -ets (-etz) 1558 osv. -euss 1701. -eutz 1690–
1704. -iss (-ijss. -isz), 1547–1698. -itz 1642–1698) [fsv. kre(e)z, kredz, kreys, kreytz; jfr fd. kresz, 
kretz, ä. d. kre(i)ds, d. kreds, nor. krets; av ett icke anträffat mht. kreitz, motsvarande t. 
(nederrhensk dial.)kreitz (varav holl. kreits), av ett germ. kraitia-, sidoform till germ. kraita-, varav 
mht. kreiȝ (t. kreis), cirkellinje, inhägnad kampplats, trollkrets, landområde, till en germ. stam krit-
, rista (jfr kreta v.²,)] 1) (numera utom ss. senare ssgsled blott i a, b, f, g) (mer l. mindre) 
cirkelformig linje; cirkel; ngn gg äv.: (mer l. mindre) spiralformig linje. Helsingius (1587). 
Omringa, Omkrissa, göra en Ring och Kresz. Linc. (1640; under circulo). Tarmkanalen (hos 
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Pentacrinus) ligger i krets. Lovén ÅrsbVetA 1840–42, s. 298. Hvar och en krets eller cirkel (som 
tänkes dragen kring jordklotet) delar man i 360 lika stora delar. Berlin Lsb. 246 (1852). jfr ciliar-, 
cirkel-, halv-krets m. fl. – särsk. - - 1.f) (i vissa trakter) fisk. i oeg. anv., om sidoarmarna till en 
storryssja (som bilda den s. k. yttre förgården). Ekman NorrlJakt 349 (1910). jfr stor-krets. Ssgr 
(jfr 1) 10.f) krets-arm, r. l. m. (i vissa trakter) fisk. sidoarm på storryssja. Ekman NorrlJakt 351 
1910. (SAOB 2006.) 

Syvän veden rysät otettiin Virossa käyttöön suomalaisten mallin mukaan 1860–1870-

luvulla aluksi saarilla ja länsirannikolla, sitten myös muualla rannikolla. Suuria 

silakkarysiä alettiin käyttää nuottien ja verkkojen sijaan 1800-luvun viimeisillä 

kymmenillä niin ikään suomalaisten mallin mukaan, aluksi pohjoisrannikolla ja 

myöhemmin muualla. 1900-luvun toisella puoliskolla uudet pyydykset korvasivat rysät. 

(ERKL 2007: 263–264 Troska.) Jõelähtmen Kostiveren rantakylään tuotiin 

ensimmäinen rysä, hiidenmaalaisten tekemä merta (mõrd) vuonna 1895. Hieman 

myöhemmin Jõelähtmen Mannivaan tuotiin ensimmäinen suomalainen rysä, ja sieltä 

rysä levisi muualle. (Loorits 2002 [1939]: 168.) Suomen rysä merkitsee nimenomaan 

verkosta tehtyä mertaa siinä missä vanhempi tyyppi, merta, on vitsoista tehty. 

Sanan ketsu levikki on mielenkiintoisen suppea lahden kummankin puolen: sana 

esiintyy Virossa vain Jõelähtmessä, Kuusalussa ja Haljalassa sekä Suomessa vain 

Pyhtäällä, Vehkalahdella – ja PohP länsiosassa Kuivaniemellä. Sen lainautumissuunta 

on sekä suomen laajemman levikin että historiallisten tietojen perusteella suomesta 

viroon. Suomeen sana on saatu ruotsista, sillä ruotsin polyseeminen krets merkitsee 

paikoitellen ’suurrysän sivuverkko’. Suomen sanan alkuperä on suomenruotsin 

murteissa, rysän sivuverkkoa merkitsevä ketso Pyhtäällä, josta sana todennäköisesti on 

lainautunut suomen kieleen. Sana on saatu Kymenlaaksoon mahdollisesti silloin, kun  

Talven (1990: 89) mukaan 1800-luvun lopulla Ruotsinpyhtäältä kalavesiä vuokranneet 

pohjanmaalaiset kalastajat toivat isonrysän Suomenlahdelle. Se levisi ulkosaarille ja sen 

käyttö Suomessa loppui n. vuonna 1935 (Talve 1990: 89). 

Sanan genetiivivartalossa on säilynyt viron äännerakenteeseen sopiva 

loppuvokaali u, nominatiivi on virolle tyypillisesti loppuheittoinen. 

Eri pyyntivälineen samaa osaa merkitsevä siul ’nooda tiib / nuotan reisi, 

sivuverkko’ esiintyy virossa vain Kuusalussa ja Kadrinassa (VMSK) ja on lainautunut 

viroon suomesta (Must 1987: 72–73). Norvikin (2000: 189) mukaan siul esiintyy 

Kuusalussa Kõnnun rannassa, mutta Kolgan rannassa on samassa merkityksessä 

käytössä `nuoda tiib. 
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Kuva 4. Virolainen rysä. Oikeanpuoleisessa kaavakuvassa näkyvät kolmiomaiset 

sivuverkot, rantamurteessa ketsud. (ERKL 2007: 263; EKMS II: 988.) 

kidu|hang subst. ’kõva koorikuga lumehang / kantohanki’ Jõe Kuu   ← kidu + hang 

kidu|hang Jõe Kuu ’kõva koorikuga lumehang’ sield on hüä üle `mennä, sie on kiduhang Kuu (EMS III: 
42), vrd kida|hang pl. kida`haŋŋed ’kõva koorikuga lumehang’ – Kuu (EMS III: 37). kiduma 
’kõvaks muutma’ Kova tuul oli `aŋŋed pääld kovaks kidund, `ninda voind peris`üästi pääl 
`kondida Kuu (EMS III: 42); kidama ’’(pärast tuisku) kõva korda peale võtma’’ lumi kidab Kuu 
(EMS III: 37). kiduhang ’~lumehang’ Jõe Kuu, kidahang ’kõva hang’ Kuu, kidama ’koorikuga 
kattuma’ Kuu, kiduma ’kõvaks muutuma’ Kuu (VMSK). kiduhang, -e ’kõva lumehang, mis 
inimest kannab’ Kuu, vrd kiduma (EKMS II: 699). kidu g. kidu e. keo ’peenike, tuhkjas lumi, mis 
mööda maad tuiskab’ Kuu: kidulumi |  kiduhang (EKMS II: 695). kiduma ’kõva korda peale võtma 
Hlj: lume hanged hakkavad juba k. (EKMS II: 253). kiduhang, -ge ’lumehang, mis inimest peal 
kannab’ Kuu (Vilberg 1922: 206). Wied kidu g. kidu, keu ’feiner Schnee, der an der Erde 
hingeweht wird’, k.-lumi ’dass.’, kidu-aŋg [tässä on jokin oletettava vika tai epätäsmällisyys 
Jakob Hurtin mukaan] ’ein davon zusammengewehter Streifen’; kiduma, kidun, kiduda ’stöbern, 
”stümen”’ (feinen Schnee, kidu), kidub kõik lund täiź ’es wird Alles mit feinem Schnee 
vollgeweht’ (W 278); kidu, - ~ Wied. auch. auch keu ’feiner schnee, der an der Erde hingeweht 
wird’ = Zuss. k.-lumi davon Wied. Abl. kiduma ’stöbern, stümen’ (feimen Schnee, kidu), ?fi.-ugr., 
fi. kide ’lumihiude’, pakkasen kiteet t. kidut… (Plur., = estn. kidu) ’kovalla pakkasella 
muodostuvat lumihiutaleet’, olon. kid́ei ’kylmä pakkassää’, lyd. kide ’syksysateen jälkeen maahan 
muodostunut jää’, weps. kidegi, kid́ä ’kova pakkanen (jolloin reki huonosti luistaa), pakkaskeli’ 
(?ostseefi. > sürj. kid́ ’syksyn ensi lumi’ > russ. kid́ ’pehmeä lumi’), tscher. - - ’vasta satanut ensi 
lumi...’, s. Toivonen SKES I 187 (EEW 798). kidu s. hrv. ’kidulumi’. *Vinge idatuul oli selle 
aasta lumepilvedega parajasti pärale jõudnud ja vihistas teravat jäist kidu .. härrastele näkku. J. 
Kross. (EKSS.) kidulumi ’tuulest aetav peenike lumi’. Vihistas teravat kidu v kidulund näkku. 
(ÕS.) 

sm kitu|lumi s. kevyt pakkaslumi, viti, kitkalumi ←. | semmosta kitulunta sattaa vaa, jot ei kule hyväst. 
UusVl | Ilo Kont Soi (SMSK.) 

Etelä-Karjalan Uudenkirkon, Pohjois-Karjalan keskiosan sekä Keski-Suomen länsiosan 

sanassa kitulumi määriteosan voisi ymmärtää merkitsevän ’kituliasta’ ja viron 

yleiskielessä on sama, samanmerkityksinen sana (SMSK; ÕS). EKMS (II: 695) tuntee 

sanan kidu g. kidu e. keo ’hieno, maata myöten tuiskuava lumi’ ja Kuusalusta sanat 

kidulumi, kiduhang. Rantamurteen omaperäiset yhdyssanat Jõe Kuu kiduhang, Jõe 

kidahang puolestaan merkitsevät ’kova kantohanki’ sekä Kuu kidama, kiduma ’kovettua 

(hangesta)’ (EKMS II: 253, 699; EMS III: 37, 42), joten mikäli kidu on sama sana 

rantamurteessa ja muualla, sen merkitys on rantamurteessa muuttunut. 
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kieksuma verbi ’luksuma/nikotella’ Jõe Kuu   ~ kõõksuma 

`kieksuma Jõe Kuu ’luksuma’ `lapsed `kieksuvad siis kui külm, `teised siis kui `keegi taga `räägib. kui 
`keegi `kieksub siis `üelda aitähh külapoiss `kiitamast Jõe vrd kõõksuma (EMS III: 44). kõõksuma 
`kõõksuma IisR, (ma) kõõksu(n) Tõs Vän Saa Jür JMd Trm Ksi Lai; `kõõksma Kod Nõo/-õ̬õ̬-/, (ta) 
kõõksub Saa Kam/-p/; `kõõksme Krk/-ḱs-/, (sa) kõõksud Pst, (ta) kõõksub, -p Hls; (ta) kõõksub Muh 
Kad ’takistusega, kõrvalheliga hingama; luksuma’ Kaśs akkas `kõõksuma, akkab `oksele, aja ruttu 
`õuve IisR; kui laps kõõksub, siis tal oo külm Muh; rinnad on kinni, kõõksuvad ku `ingad Vän; 
teinekord akkab inimene `kõõksma, siss üteldi, et süda tänab söögi eest Saa; mõni kõõksub puole 
eluaeg JMd; tämäl õllud kaks kana, `kõõksnud `kõõksnud ja tõene surend ära Kod; kui kõõksud, 
siis `ööldasse, et taga riagitasse Lai; joo küĺma vett, siss jääb `kõõksmine perra Pst; `kõõksme 
akkad ku sa `tõmbad `kanget tubakud Hls; mõnikord ku ma naka `kõ̬õ̬ksma, siss `ütle et ei tä kes tu 
miu vana inimest nüid vannup Nõo vrd kieksuma (EMS IV: 369). kõõksuma (kõõksma) Muh Tõs 
Vän JMd Kad Trm Kod Ksi Lai Pst Hls Krk Ran Nõo Kam, kooksuma ’~kõõksuma’ Tor Puh Lut, 
krõõksma ’kõõksuma’ Kan Plv (VMSK). kõõks/uma, -un, -uda, estn. onomat., St.-nom. (Nomenv- 
-st.) kõõks, -u ? Abl-en -atama, -atan, -atada ’plötzlich…’ mit Moment.-suff. -ata- (< -ahta-), -
utama, -utan, -utada mit Fakt.-oder Kaus.-suff. -ta- (< -tta) von kõõksuma oder kõõks gebildet ÕS 
(EEW 1116). kieksuma ’kõvasti tükeldi laulma’; kiegutama ’pikkamööda laulma’; klieksuma 
’karjuma, kisedama (kana: kut-klieks!)’; kaagutama ’kõvasti laulma (inimese kohta); kana kohta: 
häälitsema’ Kuu (Vilberg 1922: 206, 205). kõõksuma ’hingamisel takistatud õõnsakõlalist 
katkendlikku kõrvalheli andma’. Häälikuliselt ajendatud tüvi. Lähedane tüvi on nt sõnades 
kiiksuma ja kääksuma. (EES 203.) 

kieksuma ’nikotella’ on omaperäinen foneettinen variantti laajalti virossa esiintyvästä 

samanmerkityksisestä deskriptiivisestä verbistä kõõksuma (kõõksma), jolle tunnetaan 

myös variantit kooksuma Tor Puh Lut, krõõksma Kan Plv. Sanassa on suomenmukainen 

myöhäinen ie-diftongi, kuten rantamurteessa on muutenkin pitkän õ:n tilalla. 

kihistama verbi ’~ruttama, kiiruga tegema / kiiruhtaa, kiirehtiä, rientää’ Kuu Hlj   ~ 

kihutama 

kihistämä Kuu, kihistama Hlj VAN ’üksteise võidu püüdma, üksteisest ette ruttama’ (EMS III: 52); 
kihistama ’üksteise võidu tegema, püüdma või tõttama, üksteisest ette ruttama (näit. parema 
kalasaagi pärast)’ Kuu Hlj (EKMS IV: 609 s.v. võistlus); kihistama ’üksteise võidu tõttama, 
üksteisest ette ruttama’ Kuu (EKMS III: 668 s.v. ruttama); kihistama ’~võistlema’ Kuu Hlj 
(VMSK). Vrt. kihutama ’ruttama, energiliselt liikuma’ (EKMS III: 667); Wied kihutama - - 2) 
’streben, eilen, sich energisch bewegen’ (W 279). 

EMS:n (III: 52) vanhentuneeksi määrittelemä deskriptiiviverbi kihistämä ~ kihistama on 

todennäköisesesti oma johdos yleisvirolaisesta verbistä kihutama ’kiitää, ajaa kovaa 

(vauhtia); rientää’. Kuusaluun on lainautunut suomesta kilvuma ’~võidu sõitma, 

kihutama’ (sana VMSK); Suhonen (1979: 363) on esittänyt lainan Kuu kilbama 

’wettrudern’. 
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kihnutama verbi ’rähklema, nihelema; hõõruma / hyöriä, siirtyillä (levottomasti); 

raaputtaa, kihnuttaa’ Jõe Kuu Hlj   < sm kihnuttaa PARANNETTU ETYMOLOGIA 

`kihnutama Jõe Kuu Hlj ’rähklema, nihelema; hõõruma’ sie on üks laps, tema tera `paigal ei `istu, 
`kihnutab ja `sahkerdab `aina Jõe; midäss tämä enesest `kihnutagu Kuu; mis sa `kihnutad `ennast, 
kui sa `paigal ei ole; `selga `kihnutama Hlj (EMS III: 58). 

sm kihnuttaa v. Us. koloratiivirakenteissa. Ryhmien rajat liukuvia. 1. ’hangata, hieroa, hinkata, 
kyhnyttää’. Rinn. kihnata 1, kihnittää. | Sika kihnut kylkketäs tarha(aitta vasta, niet ait rutis oikke! 
Pertt | Suutarilla oli työvälineinä hummelei (eräitä suutarin työkaluja) kun kihnutetti kengänpohjien 
reunat sileiksi. Sau | Kun se (pieni lapsi) makov̆vaa ja kihnuttaa piät̆tää on hivukset ihav 
vanukkeissa. Lip | Eiköhän tuo lehemä aokaset tuov veräjän, ku se aekasak kihinuttaa nuita 
veräpuita. HaaV | tuo Jussi se myötääsäh hijuvak kihinuttaa vikatettaan. Uta | poijat kihnuttaat ja 
rep̆piit housusar riekaleiksi. RisJ | Otappa puukko ja kihnuta minun peästäni köyhnä (= hilse) pois. 
TaiK 2. hitaasta, vaivalloisesta, varovaisesta, vähätuloksisesta tms. toiminnasta. Rinn. kihnata 2, 
kihnustaa, kihnuta. | Kyl sè nykki viäl satà kihnutta. Raum | eì hänèn tuä̀stäs mittän tapàtu, siin 
hän kihnutta ja kahnutta ja eì tul ikä̀ reera. Myn | Myl kei kihnutta vaevaloisest ku o vähä vere aik. 
Pertt | Kalle ajaak kihinutti hevosella. Perh | niim pahanen tuo saha ja se sillä voovaa (= yrittää) 
sahatak kihinuttaa. Him | Tuulla kihinutti. Hai | sataa kihnuttoa, voan ei kovasti. Ver 3. ryhmiin 1–
2 liittyvästi ääntelystä. a. | Puheltiin siinä sittek kaikemmoista, ja Einokik kyllä aina sekoon nauro 
kihinutti, muttei se muuton osoo ottanu. Ika | Mehto hiȷ̆jook kihnuttaa sòetimella. Vie | Siellä 
hilijasuuvessa itkeäk kihnutti. Kuusa b. rykimisestä. Tietoja Kar Sav, Tuut. | Kun joutui 
kävelemään rapakoissa siit ol sukat märkän lirtsun ja siit illal sai rykki kihnutta. Koiv | se ain 
rykkii kihnuttaa. Tuut 4. | Mikä sinuu kihnuttaa, kutittaa, syyhyttää, kihottaa1 1 ←? PyhS (SMSK). 

ka kihnuttoa 

Söderman (1996: 52) vertaa deskriptiiviverbiä kihnutama ’rüselema, ühe koha pealt 

teise vehklema, liigutama; hõõruma / liikuskella paikasta toiseen; hangata’ toiseen 

aineistonsa verbiin Kuu Hlj Jõh VNg Lüg Vai kihnama ’kergelt sügama, hõõruma / 

hangata kevyesti’ (mts.) ja esittää molempien lainautuneen suomesta, jonka 

länsimurteissa esiintyy kihnata ’hangata, hiertää’ (SSA 1: 356). Verbin kihnutama 

todennäköisempi laina-alkuperä on kuitenkin suomen murteissa esiintyvä kihnuttaa. 

kiiger subst. ’kiiker/kiikari’ Kuu Hlj   ~ kiiker < as kīker 

`kiiger g. `kiigri ’kiiker’ Kuu Hlj vottasin `kiigri ja `vahtisin Hlj vrd kiigar (EMS III: 75), `kiigar g. -i 
VNg Lüg; kiigar Plt id.; Lüg ’sihik’ (EMS III: 74), `kiikar g. -i ’kiiker’ Jõe Kuu Vai Koe VJg Iis 
Trm (EMS III: 78), `kiiker g. `kiikri Kuu Hlj Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Rei Mar Kse Tõs/-kee/ 
Ris JMd Plt, g. `kiikre Mär Tor Hää Ris Kos; kom. `kiikeriga Jõe ’pikksilm’ (EMS III: 78), `kiikel 
g. kiikle ’kiiker’ Phl (EMS III: 78), *kiik pl. kiigud ’kiiker’ Hää (EMS III: 77). kiikar, -i ’pikksilm, 
teleskop’ Jõe Kuu (Vilberg 1910: 379). kiikker ’binokkel’ (EKMS II: 1296). Wied kīker g. kīkri, 
kīkre (kīkel, kīkar) ’Fernrohr’ (W 304). vi kiiker < as kīker id. (SSA 1: 357). kiik/er, -ri Wied. auch 
gen. -re, kiikar, -i, kiik|el, -li ’Fernrohr’ , liv. kīkkõr ’id.’ < mnd. kîker, vgl. fi kiikari ’kaukoputki’ 
< nschwed. kikare < mnd., s.u.a. Toivonen SKES 190 (EEW 806). kiiker (pikksilm) < bltsks. 
Kieker (Raun 1982: 37). 

sm yleissuom. kiikari, myös muodossa kiikar ’(kahdella silmällä katsottava) kaukoputki’ (SMSK). Gan 
kijkari ’en kijkare’ (G 330), Lönnr kiikari ’kikare; fjerrglas, tub’ (L I: 619). kiikari ensiesiintymä 
1708 (Jussila 1998: 99). kiikari (Alm 1708; rannikkomurt.) ’Fernglas’ ~ kīkari id. < nr kikare < as 
kīker id. (> vi kiiker, li kīkər). – LpN kiikar (E Pi Lu In Ko) ’kiikari’ < sm t. sk. (SSA 1: 357). 

ink kīkari ’kaukoputki’ Me (IMS 173). 
va Joenperä kīkeri (VKS 2: 158) ”kiiker” (подзорная труба) [’kaukoputki’; ? < vir.] (Tsvetkov 1995: 

105). 
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li kīkkõr, pl. -D, -õD ’fernrohr’ [lt ḱīḱeris, ltDundaga ḱīkkars, ḱīḱḱers; est kiiker; < mnd. kiker ’zuschauer’ 
(lainautuneet keskialasaksasta)]. kīkkõrttõ ’ausschauen (auch mit dem fernrohr)’ [lt. ḱīḱerēt, ltDn. 
ḱīkkart, ḱīkkert] (LW: 132). 

Kuu Hlj kiiger [kiiGer] on foneettinen variantti murteissakin laajemmin esiintyvästä 

viron yleiskielen sanasta (ÕS) kiiker [kiikker] ’pikksilm, binokkel’. Suomen vaikutus 

voisi olla provosoinut klusiilin heikkenemisen Kuusalun ja Haljalan alueella sanassa 

kiiger. Samoin a Jõe Kuu Vai Koe VJg Iis Trm sanassa `kiikar sekä VNg Lüg 

variantissa `kiigar lienee myös suomen vaikutusta, sillä kaikkialla muualla virossa sana 

on e-vartaloinen kuten alasaksan lainanantajasana kīker. Suomeen sana on saatu 

alasaksasta nykyruotsin välityksellä, jossa on a-vartaloinen kikare, josta suomen a-

vartalo on peräisin. Kaikkein suomenkaltaisin viron murteiden varianteista on VNg Lüg 

`kiigar. Liivin sana puolestaan on saatu latviasta ja virosta, joihin se on lainautunut 

keskialasaksasta. Suomen Tytärsaaressa kiikari on tunnettu myös virosta lainatulla 

nimellä pitkä silmä (< pikksilm) (Talve 1996: 173). 

kiiremi (kiiremmi) adv. ’kiiremini/nopeammin’ Jõe Kuu   ← kiire 

`kiiremi Jõe, `kiiremmi Kuu ’kiiremini’ ne on `keilid, `kiiremi ajab kui `linna `klitsudega Jõe; Süo juo 
`kiiremmi, mes sa nii `kaua `mämmeldad Kuu (EMS III: 94). 

kiiremi ~ kiiremmi on yleisvirolaisesta sanasta kiire ’nopea’ tehty omaperäinen johdos, 

jossa on suomenmukainen komparatiivin tunnus -mi. Mägisten (1953: 372) mukaan 

Saaresten (Eesti Keel 1939: 213–214) Viron pohjoisrannikolta (ilmeisesti Kuusalusta, 

huomautus Mägisten) esittämä -mmi-pääte saattaa kuulua suomalaisiin lainailmiöihin. 

Must (1995: 19) on kuitenkin myöhemmin esittänyt, että koillisrannikolla 

konsonanteilla m, n, l, v on vahva taipumus geminoitua ja geminaatan säilyä 

sivupainollisessa tavussa. Vrt. paremi, varemi; komparatiivisista adverbeistä ks. lukua 

3.2.1.2. 

kisked subst. pl. ’nahahaigus/ihotauti’ Jõe Kuu 

kisked pl. ’nahahaigus’ Jõe Kuu, vrt. kiskme ~ kismõ pl. ’nahahaigus’ Võn Ote Urv Krl Har Rõu Plv Räp 
Se; tuulevisked pl. ’nahahaigus’ Krj (VMSK). muuramed, -te ’ihukiskmed; väikesed rakud, villid 
ihu peal (nõgese kõrvetamise ehk põletamise läbi)’ Kuu (Vilberg 1921: 185). `kisked pl. Jõe Kuu 
’vistrik; kananahk’ `kisked on `pienikesed `vistrikud ja kihelevad, monel `nuorel inimesel on nägu 
täis Jõe; ihu`kisked `külmaga on igä üleväl, `kisked üleväl (kananahal) Kuu vrd kiskme, visked 
(EMS III: 244). kiskme pl. `kisk|me Ote, -mõ Võn, -mõˀ V(-ma Urv; kismõˀ Se) ’nahahaigus, -
lööve’ - - vrd kiistme, kisked (EMS III: 247). kiistme pl. `kiiśtmeˀ Plv, `kiśtmeˀ Urv ’lööve’ - - vrd 
kiister, kiskme. kiister `kiister g. `kiiśtre Plv; `kister g. `kistre Juu, pl. `kistre Räp 1. ’kananahk’ 2. 
’lööve’ vrd kiistme (EMS III: 102). kiskmed (kisked): ihu k. ’väheldane punane ohatis ihul’ (Wd.) 
(EKMS II: 1097 s.v. nahahaigused). Vrt. visked pl. (sg viske(s)) ’vistrikud’ Khk Krj Pha Vll Pöi 
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Muh Rid Mar Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud, mativisked pl. ’vistrikud’ Khn (VMSK). Wied 
kiske g. kiske, kiskme (kiste) - -; ihu-kisked, ihu-kiskmed ’kleiner rother Ausschlag auf dem Leibe’ 
(W 295). 

Vrt. ink kiskohua nahka kiskoutuu (IMS 169). 

kisked ’ihotauti’ on omaperäinen variantti. Variantin kiskme ~ kismõ laaja Võrun alueen 

ja Tarton murteeseenkin ulottuva levikki kertoo sanan vanhuudesta. Saarenmaan ja 

länsimurteen sana visked pl. (sg. viske(s)) ’syylät’ voi olla kontaminaatio 

yleisvirolaisesta sanasta vistrik (visrik) ’syylä’ ja sanoista Jõe Kuu kisked pl. ’ihotauti’, 

Võn Ote Urv Krl Har Rõu Plv Räp Se kiskme ~ kismõ pl. id. 

kivikune adj. ’kivine/kivikkoinen’ Jõe Kuu   < sm kivikkoinen UUSI ETYMOLOGIA 

kiviku|ne g. -se Jõe Kuu ’kivine’ meil vana kivikune maa, mene tie seda siledaks Jõe; kivikune rand Kuu 
vrd kivik (EMS III: 288). kivi|k g. -ku R (-kü Kuu) Kod Se, g. -gu Kuu(-gü) Mus; -ko g. -go Vai 1. 
’kivine’ (esimerkit Jõe Kuu Vai) 2. ’kivine koht’ (Kuu Hlj Jõh) 3. ’kivike’ (Jõh Kod Se) 4. 
’kiviküna’ (Mus) (EMS III: 287). (kivikas ’kivine’ Hää,) kivik ’kivine koht’ Jõe Kuu Hlj Vai, 
vesikivik ’kividevaheline rannavesi’ Kuu KuuK (VMSK). kivik, -u ’koht, kus palju keskmisi suuri 
kiva on (mererannal)’ Kuu (Vilberg 1921: 183). kivik ’maakoht, kus rohkesti keskmise suurusega 
kive, näit. mere rannal’ Kuu Hlj: ei tahetud k-t ega sood harida (EKMS I: 1300). kivi smugri: ung. 
kö (Raun 1982: 42). 

sm kivikkoinen n. Asu: kivikkoinen KARE, lisäksi yksittäistietoja, kivikköinen Harj Mänts, kivikoinen 
joitakin tietoja SAVE KES POHK-P, Urj RisJ, kiviköinen KuoV Lempä Jäms. maa-alueesta, 
maaperästä: kivinen. | Se oli hyvìn kivìkköist nämä̀k kosket. Harj | no, se kaski oli, tommosta, 
päiväspualista, mäer rinnettä paremmin, eikä järki kovin, kivikoistakan. Urj | Ukko aijjaa 
kivikkoiseel tiel kärrii kans sanottiin lapsille ku ukkonen jyrisi. Koiv | tässäkiˀ ol ̕àeka kivikòesija 
nuo pellot mutta nyt ne on silosija. Piht | sanotaav vuoreks mik o̮n kivikö̀ine mutta mäki on 
multaperäinen. Jäms (SMSK.) kivikko ensiesiintymä 1745 Juslenius (Jussila 1998: 104). Gan 
kiwikko, -kon s. ’locus lapidosus, stenig ort’ (G 350). Lönnr kiwikko s. collect. (kiwi) ’stenhop, -
hög, -rös, -hölster, stenigt ställe, stenig l oländig mark (kiwistö); kiwikkoinen a. rel. ’stenbunden’ 
(L I: 671). 

kivikune on selvä laina suomesta, sillä virossa adjektiivi muodostetaan sanan vartalosta -

ne-päätteellä. Rantamurteen sanassa kivikune on jäljellä suomen -kko-johdin viron 

äännejärjestelmään (jälkitavussa o > u) ja ortografiaan mukautuneena (k [kk]), suomen -

nen on lyhenee virossa loppuheittoiseksi. Viron omat johtimet ovat -ik, -stik. 

Södermanin (1996: 55) aineistossa onkin omaperäinen johdos Jõe Kuu Vai kivik, Kuu 

kivik g. -u ’kivine koht’. Todennäköisin lainansaantialue on KARE, jolla esiintyvä sanan 

asukin on kivikkoinen. Vartalo kivi sinällään on suomalais-ugrilainen. 

klits|rihm (klitsu-) subst. ’nöör, millega puri masti või poomi külge on seotud / purjeen 

kiinnityssilmukka’ Jõe Kuu   < ru lits + vi rihm 

klitsrihm ’nöör, millega puri masti või poomi külge on seotud’ Jõe Kuu; klitsurihm – `klitsu `rihmad on 
venund löüsi Kuu (EMS III: 326). klitsrihm, -a ’nöör, millega puri masti külge on seotud’ Jõe Kuu 
(Vilberg 1910: 380); litsliin, -i ’nöör, millega puri masti külge on seotud; klitsrihm’ Kuu (Vilberg 
1921: 184); klitsrihm (klitsu-) ’~purjenöör’ (VMSK). Vrt. liistliin ’~purjel’ Käi Phl Khn, 
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liit ’~purjenöör’ Jäm Mus Emm Käi Rei Phl Rid (VMSK). lik̄slîn AES Risti Kurksi ’peenikene 
nöör purjepaadi masti ümber, mis aitab purje sirge hoida’; Vilivalla lik̄līn. Seesama on Risti 
Alliklepa lik̠sli̠n. < ru (Ariste 2010 [1939]: 176.) 

sm litsa (Stjerncreutz 1863 litsat) ’purjeen kiinnityssilmukka’, litsata < nr lits, litsa id. < ns kys litze 
’nyöri, punos, purjelanka’ << lat licium ’lanka’ (alk. ’poikkilanka’, ehkä ~ lat obliquus ’vino’) 
(SSA 2: 83). litsat ”Sirkiästä puusta painetut soikian-ymmyrkäiset renkaat, joista staaki-seilit 
kulkevat, niihin kiini-naijattuina, staakeja tahi leitareita myöden.” (Stjerncreutz 1863: 208 s.v. 
litsor.) 

ru lits lit⁴s, sbst.² r. l. m.; best. -en; pl. -er ³² (Uggla Skepsb. SVEngLex. (1856) osv.), äv. -ar (Rajalin 
Skipzb. 205 (1730), Berodahl Antip. 154 (1906)); äv. litsa lit³sa², sbst.², r. l. f.; best. -an; pl. -or, 
(lits (-tz) 1730 (: Litzarne, pl.), 1872 osv. litsa (-tz-) 1798 (: Litsor, pl.), 1853 osv.) sjöt. band l. 
ring av tågvirke l. ring av metall l. trä varmed ett segel o. d. är fäst vid stag, lejdare l. rundhult l. (i 
sht förr) vid annat segel. Rajalin Skiepzb. 205 1730; i fråga om flagga). Litsorna börja rassla efter 
staget. Stenfelt Skepp. 37 (1903). Ssgr: (sjöt.): lits-lina. smäcker lina varmed ett segel litsas till 
stag, lejdare l. rundhult. Platen Glascock) 1: 292 (1836). (SAOB 2006.) lits Schroderus 1639: 
litzer; dessutom i ä. tid litsa, t. ex. Stiernhielm: litzor pl. = da. lidse, L., från ty. litze, av mhty. =, 
snöre, list, ytterst från lat. līcium, tråd, vävtråd (sannol. besl. med oblīquus ’sned’); jfr. dräll o följ. 
litsa vb, sjöt., 1800-t., medelst litser, garn el. linor fästa ett segel; till föreg. (SEO I: 580.) 

sa Litzung f. ’soriliin, purjenöör, sidumisots’ (Tetsmann – Lind 1980: 54 s.v. lacing). 

Yhdyssanan määriteosa klits ~ klitsu on laina ruotsin sanasta lits ’nyöri tms., jolla purje 

kiinnitetään mastoon’, perusosana on viron oma rihm. Toisaalta Vilberg (1921: 184) 

esittää myös variantin litsliin, -i ’nöör, millega puri masti külge on seotud; klitsrihm’. 

Saarten murteissa tunnetaan sanat Käi Phl Khn liistliin ’~purjel/purjeessa’, Jäm Mus 

Emm Käi Rei Phl Rid liit ’~purjenöör/purjenyöri’ (VMSK), sillä saarille on lainautunut 

paljon sanastoa ruotsista. Ariste (2010 [1939]: 176) esittääkin sanojen AES Risti Kurksi 

liksliin ’peenikene nöör purjepaadi masti ümber, mis aitab purje sirge hoida / 

purjeveneen maston ympäri kiinnitetty purjetta suorana pitävä nyöri’, Vilivalla likliin id, 

Risti Alliklepa likslin id. lainautuneen ruotsista. Suomeen on lainautunut sama sana 

(SSA 2: 83). Rantamurteen sananalkuinen proteettinen konsonanttiyhtymä on 

hyperkorismi, jolla ikäänkuin merkitään vieraasta kielestä lainattu sana (vrt. esim. stadin 

slangin klabbi ’jalka’ < ru labb ’käpälä’, skrubu ’kuoppa’ < ru grop id., stendari 

’sytytin’ < ru tändare id.; stifla ’kenkä’ < ven туфля id., stoge ’juna’ < ru tåg id.). 

Tässä sanassa konsonattiyhtymällä vältetään myös homonymia yleisvirolaiseen sanaan 

lits g. -i ’lõbunaine, hoor’. Toinen homonymia on kuitenkin syntynyt, sillä rantamurteen 

omaan foneettiseen varianttiin klitsudJKH (~ litsud) on saatu kl-yhtymä sekundaarisesti, 

ja ilmeisesti tästä syystä purjeen kiinnityssilmukkaa merkitsevään sanaan on ollut 

lisättävä tarkentava viron rihm. 

klitsud subst. pl. ’uisud/luistimet’ Jõe Kuu Hlj   ~ litsud < sa Schlittschuh 

klitsud pl. klitsud Kul,  ̀klitsud Jõe Kuu Hlj ’uisud’ `poisid `käivad `klitsudega jääl Kuu vrd litsud; 
`klitsutama Kuu VNg ’uisutama’ `talvel `lapsed `klitsutavad VNg vrd litsutama (EMS III: 326); 
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vrt. lits g. litsu SaLä Kaa Pöi Mär Kse Saa Juu ’uisk, jääraud’ kui mina poisike oli, pole nii palju 
`aega olnd, et oleks litsud ala saand, aeti vörgu taa Ans; mool es ole `litsu ka all, ma s̮ seisa ju 
libe pɛɛl `püsti ka Khk; Pole vanade meistel `sõuksi `litsusi ja `suuski öhti `olnd Pöi; poisid teevad 
`entele litsud ja käevad nendega jää peal Mär || (uisutamisest) poisid `laskevad `litsu Khk; poisid 
jooskevad [!] litsudega Mus; käevad jalgrauaga `litsu `laskmas Juu vrd trits (EMS V: 291); 
litsutama Jäm Khk Kaa Juu ’uisutama’ poisid `söitvad `litsudega jää pɛɛl, litsutavad; `lähtvad 
`litsu `lastes, litsutavad Jäm; Nad litsutasid seal pümeni Kaa; käevad jalgrauaga - - litsutamas Juu 
vrd tritsutama (EMS V: 293). lits g. litsu, tav. pl. litsud SaLä Mär Kse; ’uisud’, Wd puudub. < üs 
Schlittschuh ’uisk’; litsutama Jäm Khk ’uisutama’ tuleneb noomenist. (Haak: 1976: 87.) Vrt. Wied 
trits g. tritsu, tritsar g. tritsari, tritska g. tritska (D) ’Schlittschuh’, tritsudega jooksma 
’Schlittschuh laufen’ (1197); prits g. pritsu ’Schlittschuh’ = trits (W 876). trits : tritsu : tritsu van 
’uisk’, rits < alamsaksa strītscho ’uisk’, < baltisaksa Trittschuh. Mõlemad võimalikud laenuallikad 
on liitsõnad, alamsaksa strītscho ← strīt (striden ’pikkade sammudega astuma’) + scho ’king’, 
baltisaksa Trittschuh < Tritt (treten ’astuma, sammuma’) + Schuh ’king’. Eesti keelest võib olla 
laenatud eestirootsi trits, tritso ’uisk’. (EES 546.) 

vrt. ru skridskor: [skar-sko] *skare-sku skarasku (pl. -o) stf. ’Skridsko’. Ru (OÖD 806); *skrillsko 
skrilsko pl. -nar. stm. ’Skridsko’. Da Gsv Py – Rz 598 a Sdm. Nk. Vm; LM. (OÖD 827.) skrinnsko 
skrinsko Nyl EF Fö Å, skrinskou Hi Kim Pg, skriŋsko Ku Brdö stm. 1 (pl. -ar l. -nar) ’Skridsko’. – 
Rz 598 b Uppl. (OÖD 827.) [o:n eksakti tarke puuttuu tässä.] 

Haakin (1976: 87) mukaan viron murteiden sana tritsud (< as stritscho) on 

alasaksalainen ja litsud (< sa Sclittschuh) yläsaksalainen laina. Sanoissa klitsud ja 

klitsutama voi hänen mukaansa olettaa olevan suomenruotsin murteiden vaikutusta, sillä 

niissä sana esiintyy asussa skritsku. Haak (mp.) pitää mahdollisena vastaavanlaista 

äänteellistä kehitystä kuin ru krita > sm murt. paik. kliitu, sm yl. liitu. EMS:n mukaan 

klitsud esiintyy myös länsimurteisella Kullamaalla, mitä VMS:n tietoihin tukeutuva 

Söderman (1996: 55–56) ei mainitse, mutta myös hän hyväksyy Haakin esittämän. 

Mielestäni tässä sanassa ei tarvitse välttämättä olettaa ruotsin vaikutusta, sillä 

sekundaariset sananalkuiset konsonanttiyhtymät ovat murteelle tyypillisiä, vrt. esim. 

klitsurihm. 

kodusi adv. ’pärit/kotoisin’ Jõe Kuu   < sm kotoisin, kotosin UUSI ETYMOLOGIA 

kodusi ’pärit’ mu ema oli `Pranglist kodusi Jõe; ma ei ole siit kodusi Kuu (EMS III: 379). koda smugri: 
ung. ház (Raun 1982: 44). 

sm kotoisin adv. Asu myös kotoisiin. Levikki: yleissuomal. ’syntyisin, peräisin, lähtöisin’. | ne ol sielt 
Käkösiin kyläst kotosin. Tyrö. (SMSK.) Gan kotoisin, kotosin ’hemma ifrån, bördig’ (G 379 s.v. 
koto), kotosin ’härstamma’ (G 235 s.v. juuri). Lönnr kotoisin (kotoa, kotoperää, syntyisin) jostaki 
’hemma ifrån något ställe’, olla kotoisin jostaki ’vara bördig någonstädes, härstamma’ (L I: 751 
s.v. kotoinen). kotoisin ensiesiintymä 1642 Biblia (Jussila 1998: 112). koto (Agr; alk. länsimurt. 
sana), -na, -a ~ ink kotoisin ’kotoisin, peräisin’, kotonna ’kotona’, kotonta ’kotoa’ | ka koto ’koti’ 
(harv.; ilm. < sm), kotoine ’kotoinen, kotoa tuotu t. peritty’, kotoisin | va koto ’asuinrakennus, talo, 
koti’, koton(n)a ’kotona’, kotua ’kotoa’, kottō ’kotiin’ | vi kodu, E kodo ’koti, koto’, kodus 
’kotona’, kodunt ’kotoa’, koju ’kotiin’, kodune ’kotoinen, koti-’ | li kuoʾd ’koti; asuinpaikka’, 
kuoʾnnə ’kotona’, kuoʾndə ’kotoa’. – Sm > lpIn koatu- ’koti’, koattun ’kotona, kotoa’, Lu kå̄tōn, N 
goatton ’kotona’. Sanan kota johd. ? < *kotoi̯ ’kodallinen asuinpaikka’, vaiko ? *kotav id. Jos 
edellinen selitys osuisi oikeaan, odottaisi eräissä sm murteissa 2. tavussa jälkiä diftongista. (SSA 
1: 412.) 

ink kotoisin ’kotoisin, peräisin’ (SSA 1: 412) 
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ka kotosin ~ kodozin ’kotoisin, peräisin’ (KiestinkiP Uhtua Vuokkin Rukaj Paatene), harvinaisena myös 
’kotiin’ (KKSS). 

Jõe Kuu kodusi on lainattu yleissuomalaisesta sanasta kotoisin ja siis miltä hyvänsä 

Suomen alueelta. Kaikkialla muualla virossa esiintyy suomalais-ugrilaisen koto-vartalon 

sijasta samassa merkityksessä perä-vartalo: pärit ’kotoisin, peräisin’ variantteineen. 

Lainautumisen motivaationa on voinut olla se, että suomalainen ei välttämättä osaa 

yhdistää viron omaa sanaa suomen vastaavaan äänteellisten eroavuuksien vuoksi 

(peräisin vrt. pärit). 

kohevilla adv. ’kohevil / pöyhöllä(än), kouhalla(an)’ Jõe Kuu   ← kohu 

kohevilla Jõe Kuu ’kohevil’ kanal peab külm olema, kui `vihtlevad `teised `liiva sies, siis on suled 
kohevilla Jõe (EMS III: 422). kohevilla ’kohevil’ Jõe Kuu, kohuvilla ~ kohuvillä ’kohevil(e)’ Kuu 
Hlj Vai, ’kohevil’: kohavil ~ kohavel Lüg Vai Kse HMd, kohekalli Lüg, kohekil Vig, koheli Khk, 
koheval Ans PJg Saa, kohevalla ~ kohivalla Kuu Plv Se, kohevil ~ kohevel Lüg Jõh Vai Jäm Ans 
Khk Vll Pöi Muh Emm Rei Rid Mär Kse Han Var Mih Tõs Aud Vän Tor Hää Saa Juu Amb JMd 
Kad VJg Sim Iis Plt Hls Krk, kohevile ~ kohevelle Jõe Vll Pöi Mar Mär Tõs Vän Juu JMd JJn Tür 
Kad VJg Iis Trm Kod KJn SJn Trv Võn San, kohevili Khk Krj Vll SJn (VMSK). Vrt. kohugalla 
’kohevil’ Kuu, kohugilla Kuu kohokilla Vai; kohukali Jõh kohokalli Lüg Jõh (EMS III: 445). ÕS 
kohevil, kohevile. Wied kohewel, kohewele (kohiwala, kohewala, kohruli, kohruwala; (d)) 
’aufgetrieben, aufgedunsen, locker, bauschig’, kohewele ajama ’auftreiben, aufdunsen’, mād 
kohewele kiskuma od. keŕgitama ’das Land auflockern’, kaśś on kohewel ’die Katze ist 
aufgetrieben (wenn sich die Haare sträuben)’, rīe on kohewel ’das Kleid ist blasig (wenn das Futter 
weiter ist als das Oberzeug oder umgekehrt)’ (W 322); kohe g. koheda (kohel (SO), kohhil (d)) 
’locker’, k. leib ’gut aufgegangenes Brot’, k. ilm ’gemässigtes Wetter’, kohedale seadma ’fördern’, 
kohedal ’hoch, aufgeblasen’ (W 320); kohuma, -hun, -huda (kohunema) ’gären, aufdunsen, sich 
aufblähen, sich sträuben’, kohunud pīm, üles-k. p. ’gegorene, gekäste Milch’; kohuwal, kohuwale 
(kohuwel, kohuwele) = kohewel, kohewele, koer tõmbas karwad kohuwele ’d. Hund sträubte die 
Haare’, kaśś jōksis kohuwel koera peale ’die Katze sprang mit gesträubten Haaren auf den Hund 
los’ (W 325). 

Sanassa kohevilla on omaperäinen suffiksi, suomenmukainen adessiivin -lla-pääte. 

Toikan (2003: 39) aineistossa on kohukali ’kohevil’ Lüg Jõh, jota hän pitää johdoksena 

yleisvirolaisesta sanasta kohu ’vaht/vaahto’ tai sitten kantana on kohu-vartalo, vrt. esim. 

kohuma ’kerkima / nousta, kuohua’. Vrt. kahukala, ahugalla ~ ahukala ’kohevil’; 

läädakil, marraskilla, ripakilla, vildakilla; adessiivisista adverbeistä ks. lukua 3.2.1.2. 

kolejast adv. ’koledasti / kauheasti, hirveästi’ Jõe Kuu   ~ koledasti 

kolejast ’koledasti’ Jõe Kuu, koledasti ~ kolest ~ koledaste Lüg Jõh Vai Jäm Muh Rei LNg Aud Tor JMd 
Tür VMr Kad Kod Pal Äks Lai Hel Plv, koledade ’koledasti’ Ran Nõo, koledamast ’koledasti’ Lai 
(VMSK). kolejast ’koledasti’ siel old kolejast `ussi Jõe; kui vahest `johtus et [võrguribi] läks 
kogematta `vastavuod siis `keulamihel oli kolejast `piŋŋutamist Kuu (EMS III: 484). Wied kole g. 
koleda ’schauerlich, öde, unheimlich, wüst’ (W 330). 
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kolejast on kaikilla Viron murrealueilla Tarttoa lukuunottamatta esiintyvän 

vahvistussanan koledasti ~ kolest ~ koledaste omaperäinen loppuheittoinen foneettinen 

variantti. Siinä dentaaliklusiilin d paikalle syntynyt siirreäänne j, kun ensimmäinen tavu 

on lyhyt ja kolmas umpitavu, kuten rantamurteessa mm. eda-adjektiiveissa (esim. kole 

g. koleda) on tyypillistä (Must 1987: 60–61). Sananvartalo on itämerensuomalais-

saamelainen. Ylipäätään j:n esiintyminen vaikuttaa rantamurteen länsiryhmälle 

tyypilliseltä: je-genetiivi ja je-monikko esiintyvät pääasiassa Jõelähtmen saarilla ja 

Kuusalun pohjoisrannikolla sekä lisäksi koillisrantamurteessa tunnetaan arkaainen -je-

illatiivi, joka on säilynyt pisimpään Alutagusella. -sti-adverbeistä ks. lukua 3.2.1.2. 

kolistund adj. ’kondine, kõhn / luiseva, laiha’ Kuu Hlj   < sm kolistunut UUSI ETYMOLOGIA 

kolistund ’kõhn’ Kuu Hlj, kolistand id. Hlj (VMSK); kolistund ’kondine, kõhn’ küll se mies on 
`kolistunne `näügä Kuu; see `nõnda kolistund `näuga Hlj; kolistand (inetu, kõhna näoga inimesest) 
kolistand `näuga Hlj (EMS III: 491); kolistunud Jõe Pra Kuu ’kõhn’ (EKMS II: 177); kolistuma 
’kõhnuma, kuivetama, luiseks, kondiseks jääma, pikaks ja inetuks venima’ Jõe Kuu: kevadeks on 
loomad k-nud, karv sasis ja viletsad JõePü | Mardi Jaan on ka nii k-nuks jäänud, näh on aina 
haigetanud olnud Pra | k-nud näoga mees ’suure ja kondise n. m. (haiguse tõttu või loomult)’ 
KuuVn (EKMS II: 182). 

sm kolistua v. 1. tulla koleaksi, viiletä. HÄMP VER, joitakin tietoja SAVE POHP ja liepeiltä, lisäksi 
yksittäistietoja. 2. rumentua, laihtua, kurjistua. | Nou Luo | Se ol lapsen korea, mutt on kasvaissaa 
kolistunnu. Asi | Nas UusVl || Jos kiijjätät (= hätyytät) tiinettä lehmeä pahast ni lehmä kolistuu ja 
tekkyö keskoist. Vuole (SMSK.) 

Suomen verbistä kolistua on lainautunut rantamurteeseen vain sen partisiippimuoto 

kolistunut. Merkityksessä ’rumentua, laihtua, kurjistua’ kolistua esiintyy SMSK:n 

mukaan Nou Luo Asi Nas UusVl, joista ainakin Uusikirkko Vpl. olisi mahdollinen 

lainan lähtöalue. Kuu Hlj kolistund voidaan pitää adjektiiviksi leksikaalistuneena 

partisiippina. nud-partisiipin tunnuksessa tapahtunut vokaalin kato on rantamurteen 

länsiryhmässä yleinen (Must 1995: 37). 

kontas adv. ’kohmas / kohmeessa, kontassa’ Jõe Kuu   < sm kontassa UUSI ETYMOLOGIA 

kontas ’(külmast) kohmas’ käed `külmetavad, sormed on `kontas Jõe vrd kondass, köntas (EMS III: 570); 
kondass ’kohmas’ Unestin `huomigull `kindad ottamata, nüüd o kohe kääd `kondass; Kääd nii 
`kondass, ei `neiegä kalu `puista Kuu (EMS III: 541); konta ’(külmast) kohma’ Kääd jo pane 
`ninda kovast `konta, et ei `hoia `kustagi [vette kukkudes kinni]; Paneb kääd `konta, ei saa kalu 
`korjada Kuu (EMS III: 570); köntas ’kange, kohmas’ külmaga käed `köntas Kad; `könta Kuu 
Kad ’(külmast) kangeks, kohma’ `Külmägä ottab küll `sormed `köntä Kuu; kui külmetab, siis 
`tõmbab kääd `könta Kad (EMS IV: 610); köndäss `Köndäss külmäst kange – Kuu (EMS IV: 
607). kõn/t, -da, kõn/t, -di ’Steifigkeit, Verkrüppelung, (fig.) alter Mensch’, ’zusammengezogener, 
verkrümmter Zustand’ (z.B. von Gicht, Kälte), ostseefi.-lp.?) dial. P mit deskr. s. erweitert II kõnts, 
-u, kõnts, -i = kõnt, Abl-en Wied dial. P II kõntsi/ma, -n ’steif, ungelenkig werden’, mit Kaus.-suff. 
-ta- (< -tta), -tama, -tan ’steif, ungelenkig machen’, SKES II 216 fi. kontta Lnr. ’stelhet l. styfhet’, 
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Iness. kontassa ’kylmästä jäykistyneinä’, Abl. konttaantua u.s.w., kar. kond́ś̌i-, kont́ś̌i/śtuo 
’jäykistyä, kontistua (kädet)’, ? lpN goaddes ’jäykkä, taipumaton’ u.s.w. (EEW 1099). 

sm kontassa adv. 1. kylmästä kohmettuneena. Runsaasti tietoja VARP SAT POH HÄM KYM SAVP KES 
KAI PERP, joitakin tietoja VARY KAR SAVE LÄNP VER, Kaari Viht. Rinn. kontetuksissa, kontissa, 
kontotuksissa, konttaannuksissa, konttaassa, kontturassa (Lempä), konttusissa, kontuksissa. Vrt. 
kopetuksissa. a. kehosta, käsistä, jaloista. | kyl ne (kädet) tikkureìsakin (= lapasissakin) tullee 
konttaan ko vaa hyvä̀ pakànen oj ja viùka. Vam | Kovaapa mun käsiäni nyl lyöökik konttahan. 
KauJ | Pernanotin aikan viime syksyn ol nii kylmie et käle ol ihlan kontas. Hol | Vaekka mullol ̕
kahet sukat lapikkaessan̓, niiv varpaat män̓ konttaa. Tervo | kylymän tähen kontassa vanahuuvesta 
köntässä. Puo | ne menit niin konthan ne karittat vilusta. Rov | mun käten̓ käv konttaan. Ver || 
kontaks män̓ kä̀et. Nil b. maasta. | se on talvella semmottesa jään kontasa maa. HKyr | Son ollu 
pakanen ko maa on kontasa. Rauti 2. kangistuneena, jäykkänä. Joitakin tietoja KESP-L POHK VER, 
Karv Myr PieV. | Ee se Eemel ou kontassa, vaekk on vanaha, se liikkuu vielä kun̓ nuoret miehet. 
PieV | tòeset ossoa lumotaˀ ˀampijaeset, ettee ne peäsep pistämää, iham mänevät konttaa. Kong | 
Melekee on nuori ihimine kontassa kun ei saa enempää päivässä aikaan. AJär | Ne meijjän kersat 
ol liikkuvaa laijja, ei ne pysy kauvva yhem paikam päällä; ne eivät ookkaak kontassa. Lappa | 
aamuinki minä olin tavasta (= välistä) kontasa ko minä olin sairas. Him (SMSK.) Gan kontta -tan, 
s. ’stelnad af köld, rigor ex frigore’, v. käppyrä | käteni on kontas ’stehla’ | koko mjes on kontas, 
kontistunut ’owig, klumpsen’ | kontta käsi ’wahl händt, rigens frigore manus’ (G 369); lisäksi 
kontanen, kontistun, kontettunut, konteheinen. Lönnr kontas, konttaan s. (kontta 1) ’den som är 
stel l. styf af köld, valen, trög l. tafatt; jfr. köntys; kontettua v. (kontta 1) = konttauta, kontistua; k. 
wilusta; löyttiin siellä melkein kontettununna ’stelnad’ – kontettuminen, s. ger. (L I: 726). kontta, 
kontan s. ’stelhet l. styfhet (af köld könttä); kädet, sormet ovat kontassa ’händerna, fingrarna äro 
stela af köld; kädet kylmän l. kylmästä kontassa (kylmän kankeat, jäykät); tulla konttaan ’styfna, 
stelna’; konttaantua l. konttauntua, v. illat. (kontta 1) ’bli stel, styf, valen l. valhänd (konttauta); 
konttainen, a. rel. (kontta) ’stel l. styf (af köld); trög, tafatt o. s.v.; konttaiset kädet; jfr. könttäinen 
(L I: 727). kontta¹ ’kohmetus’ ensiesiintymä 1745 Juslenius; kontettaa vrt. 1544 Agricola 
condattihin ’kohmetettiin’ (Jussila 1998: 109). kontta (Jusl 1745) ’kohmetus, jähmetys’: olla 
(kylmän) kontassa (yl., KaakkSm harv.) ’kylmästä jäykkänä’, kon(t)taantua, kontistua 
’kohmettua’, kontata ’jäykistää, kohmettaa (Agr ”Caiki Canaan asuijat condattihin”)’ ~ ka 
kontassa ’kohmeessa’, kontšistuo ’kangistua, kohmettua’ | vi kõnt ’kohmetus, jäykkyys’: külm 
paneb käed kõnta (kõnti) ’kylmä jäykistää kädet’ (SSA 1: 398).  

Deskriptiivinen sana kontassa esiintyy suomessa jo vanhassa kirjakielessä, viron ainoat 

esiintymät taas ovat rantamurteen Jõe kontas, Kuu kondass, Kad köntas, Kuu Kad ill. 

`könta. Sana on todennäköinen suomalaislaina ja SMSK:n antamista runsaiden tietojen 

alueista Kymenlaakso on sen todennäköisin lainanantaja-alue. Ainoa SMSK:sta 

toistaiseksi löytyvä sanan etuvokaalinen variantti on lausessa kylymän tähen kontassa 

vanahuuvesta köntässä Puo. SSA (1: 398) puolestaan väittää sanan kontta olevan 

yleinen mutta Kaakkois-Suomessa harvinainen, mikä on ristiriidassa SMSK:n esittämän 

kanssa, eikä SSA:n esittämää sanaa kõnt ole VMS(K):ssa. 

korpud (korped) subst. pl. ’pilverüngad, mis vihma ei too / kuivat pilvet’ Jõe Kuu              

< sm korput UUSI ETYMOLOGIA < ru skorpa 

korped pl. ”pilverüngad, mis vihma ei too” `Korped on jo `taevas, `lähteb `suojale; `Suoja `korped juba 
`taevas Kuu (EMS III: 704). korpud kui suame korpud merel, sis tuleb `kuiva `ilma. ne on paksud 
kollakad `rünkad, kuiva ilmaga ne on küll JõeK (EMS III: 705). Vrt. korp6 korp g. korpi Hää; 
`korpu, -o g. `korbu, -o Vai; p. `korpu Hlj; n. `korpa Vai; pl. korbad, korvad Hää ’kuivik, 
meremeeste kuivatatud leib, suhkar’ `ennemast `tehti `korpu. `leiva jahudest `kuogid. `nõnna kahe 
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`sõrme `paksused Hlj; `laeva me͜ ιed (mehed) `söivad enamiste `korpu, `korbud olivad `kuivadettu, 
`valged, pikkaraised `augud olivad sies Vai; laeva päält `tu̬u̬dass `korpi Hää (EMS III: 703). Wied 
korp g. korba, koŕp g. koŕbi (P, S, SO) (kõrp) 1) ’harte Rinde, Borke, Schorf’, männa-korp, kuuze-
korp ’dicke, rauhe Kiefer- oder Fichtenborke’, korba-lehed (D) ’Kletten’; – 2) ’Zwieback’ (W 
348). korp, -a (EKMS I: 820 s.v. jää: ’kohr(jää), jää korge’; EKMS II: 44 s.v. koor: ’paks, kõva 
puukoor’; EKMS II: 485 s.v. leib. ’veebak (vn.)’; EKMS III: 305 s.v. puu osad: ’paks ja kõva 
puukoor’). korp, -i (EKMS II: 176 s.v. kõhn: ’loomult kõhn, mitte lihuv’; EKMS II: 492 s.v. leib; 
EKMS II: 1182 s.v. nõrk: ’kore, pude ja pehme’; EKMS 1: 356 s.v. habras: ’nõrk ja habras’). 

sm korppu1 s. Vrt. korppa1. 1. uunissa kuivattu (vehnä)leipä(viipale); harv. pehmeästä kahvileivästä. 
Enemmän tietoja länsimurt. kuin itämurt. Yhd. alus-, kaneli-, pennin-, sokeri-, suolakorppu. 
| Vanhoist vehnäsist kuivatoa korppuja. SavT | läksimmä sottaa pakkoo, meil ol ̕vähist (= melkein) 
kaks säkkii korppuloi. Tuut 2. kuivettumisesta, kärventymisestä, kohmettumisesta: "mennä 
korpuksi" tms. KAR paikoin, Maan Mii. | Perunapaistikkaat pääsivät palamaan: ne mäniit korpuks 
jo, niist ei tult miteä. Lemi | lattia ol käyny sellaseks korpuks, vetäny kurttuu kun lattianalus oli 
täytetty hiekalla aivan lattianrajaan saakka. VirL | se nahka palokii toisinoa iha korpùks sikaa 
korvennettaessa. Sak | Kyl miult palens tänä päin kirkos jalkoi, luulin jot ihan korpuks männööt 
jalat. Mii || Kapakala kuivataan aivan korpuksi. Saloi 3. jäinen kuori lumen t. hangen pinnassa, 
kohva, kohma. Paikoin HÄMK KYM, lisäksi yksittäistietoja. Vrt. koriska2. || Maa oli ohuelti 
roudassa: mitä vähä nys sellaist korppuu oli mutta se ei estänyt kyntämistä. Kymi (SMSK.) Gan 
korppu, -pun s. ’skorppa’ | sokerikorppu ’socker skårppa’; korpun, -ppua v. n. impers. ’tilskårpnar, 
incrustor | touko korpuu ’sådden tilskorpnar’ | kokoon korpunut l. kokoon korpununna ’torr, 
tilskorpnad’ (G 374). Lönnr korppu, korpun s. II ’skorpa, knalle’; kahvia ja korppua; [Sv.]. – 
korppua, korpun v. ’skorpa sig, skorpna’ (L I: 739). korppu ensiesiintymä 1637 Schroderus 
skorpup [!] | 1745 Juslenius (Jussila 1998: 111). korppu (Schr 1637 skorpup [!]; yl.) ’uunissa 
kuivattu (vehnä)leivän viipale’ ~ ink korppu (? < sm) ’korppu’ | va (Kukk) korppu (< ink t. sm) id. 
< nr vur mmr skorpa ’rupi, kuori, kohva; korppu, kuivattu t. kova leivänpala’, mn skorpa jne. (vi 
murt. korp, g. korbi ’eräänl. kakku; korppu; kova kuori, rupi’ kaiketi myös < nr murt.). (SSA 1: 
405.) korppu ’kuivattu ohut ruisleipä; kuivattu vehnäleipäviipale; palanut leipä’ (r. skorpa) 
(Vuorela 1979: 192). 

ru skorpa 

Viron korp-sanat ovat a- tai i-vartaloisia, joten deskriptiivinen korpud ~ korped on 

todennäköisesti laina suomesta. Korpun kuivuus ja puikulainen muotokin lienevät 

motivoineen sadetta tuomattomien pilvien kutsumisen korpuiksi. Yhden 

esimerkkilauseen suame korpud paljastaa, että kyseessä ovat voineet olla myös mereltä 

ja siis Suomesta päin tulevat pilvet, ja tämäkin yhteys motivoisi suomen sanan käytön. 

Suomen voimakkaaksi tulkittu fortis p ei ole muuttunut viron leeniklusiiliksi b. 

Kuivettumisen, kärventymisen ja kohmettumisen merkityksessä mennä korpuksi 

esiintyy paikoin Karjalassa (esim. Lemi VirL) ja merkityksessä ’jäinen kuori lumen t. 

hangen pinnassa, kohva, kohma’ korppu esiintyy paikoin Kaakkois-Hämeessä ja 

Kymenlaaksossa (esim. Myr Kymi). Wiedemann tuntee sanalle korp kuitenkin 

merkityksen ’korppu’. Mägiste (1960: 121–122) kirjoittaa viron sanan korp ’korppu’ 

vanhimman esiintymän olevan J. Hornungin teoksessa Grammatica Esthonica vuodelta 

1693 (s. 30: Korp G. Korbo ’Zwiebacken’) ja osoittavan, että viron sana on ollut u-

vartaloinen kuten suomenkin. 
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kosetama verbi ’vaatama, külastama; katsuma, näppima / katsoa, kyläillä; koskettaa’  

Kuu Hlj   < sm kosettaa + kooserdama + kost- PARANNETTU ETYMOLOGIA 

kosetama Kuu Hlj 1. ’vaatama, külastama’ tulin sinu kosetama vahest `harvast Kuu 2. ’katsuma, 
näppima’ mis sa `keiki `asju kosetad Hlj (EMS III: 733); kosetama ’roitima, uudishimulikult 
ümber hulkudes kõike vaatama ja puudutama’ Kuu: tulin sind k. vahest harvasti (EKMS I: 548); 
kosetama ’kõike uudishimulikult katsuma’ Kuu Hlj: mis sa kõiki asju k-d? (EKMS III: 291); 
kosetama ’~hulkuma’ Kuu Hlj (VMSK). Vrt. kostitama ’~võõrustama’ Kuu VNg IisR Khk Mär 
JMd VMr VJg Iis Trm Kod MMg Äks Puh San Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se, kostma ’külastama’ 
Vas Se Lei, kost ’~külakost’ Jõe Vai Mar Vig Tõs Aud Ann VJg Iis Trm Kod MMg Pal Äks Lai 
Plt SJn Ran Puh Võn Rõn San Urv Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra, kost ’ülalpidamine’ Kuu 
Jäm Khk Emm Rei Mar Mär Tõs Tor Hää Juu JMd Koe VJg Trm Plt KJn Trv Hls Krk Krl Räp, 
(VMSK). Vrt. kooserdama ’hulkuma’ Kuu Hlj Rei JJn Iis Kod KJn Krk Hel Ran Nõo Võn Ote 
Rõn San Kan Urv Rõu Plv Räp, koogerdama ’hulkuma’ Jäm Khk Vll Pöi Rid Kse Koe VJg Iis Lai 
Krk Hel Puh San, kooderdama ’kooserdama’ Jäm Khk Vll Mar Jür Plt, koomerdama id. Ran, 
kooseldama id. Ote (VMSK); kooserdama ’tuhnides ja ulaklikult hulkuma’ (EKMS I: 535). 
kooserdama ’midagi otsides ringi kõndima, (jalgu järele vedades) hulkuma’ EMKK:n tietojen 
perusteella sekä ’tuhnides ja ulakalt hulkuma’; ’jõude liikuma, hulkuma, tegelema’; ’liikuma, 
tegelema’; ’ebamääraselt tegelema’ EKMS:n (s.v. hulkuma, liikuma, otsima, tegelema) mukaan 
(Ariste 2010 [1988]: 439). 

sm koskettaa v. Vrt. kosettaa1. 1. ojentaa kätensä t. jk väline hipaistakseen, tunnustellakseen kevyesti jtak 
t. jkta. Tietoja HÄMK KYM KARE-K SAV ja liepeiltä, lisäksi yksittäistietoja. a. | älä sinä kosketam 
minur reppuun̓, sinä kuulut olevav varkaita mies. Pad | sentähhään sill ̮on (pyhällä miehellä) niin 
korkia pyhyys kun ̮ei se ol iässäh partaveittii kosettam pintahah vaan on saksilla leikannut 
partansa. Kymi | Istuviltaaha lähtee pittää ja kolm kertaa kosettaa kiukaa kuvetta, sit vast 
onnestaa reisu. Kive | älä koseta kippètä! Kall b. tulen kohentamisesta: koskea 1.b←. | 2. vamman 
aiheuttamisesta t. aiheutumisesta: satuttaa, loukata, kolhaista (niin että tekee kipeää, tulee ruhje 
tms.). Eniten tietoja KARK, vähemmän KYM KARE-P SAVE, Kall. | kattokaa nyv vain ettei se 
(pikkulapsi) koseta aukilettaan mihinkään. Kymi | nyt hiihtäät ja koskettaat siellä vua ihteese. 
Uuk; kosettaa1 Tietoja SATE-P POHE HÄMP-E. Vrt. kosea. 1. rasittaa, käydä jnk t. jkn voimille, 
panna jnk t. jkn kestokyky koetukselle. Myös yksipers. 2. vastoinkäymisten tms. vaikutuksesta: 
heilauttaa, koskettaa, liikuttaa. (SMSK.) koskettaa ensiesiintymä 1745 Juslenius; koskea 1609 
Ljungo; kosea 1642 Biblia asussa coseman (Jussila 1998: 111). Gan kosken, koskettelen (G 377). 
Lönnr koskettaa v. fact. (koskea) låta röra l. laga m. m. (kosettaa); 2) = koskea (L I: 745); kosettaa 
v. fact. (kosea) ’låta vidröra, beröra l. handtera m. m. (koskettaa); kosea l. kosta (dial. koseta) v. 
vidröra, handtera, försöka, pröfva, känna ofta på; göra sin verkan, verka, träffa, angå; jfr. koskea; 
ei se köyhään kose det drabbar icke en fattig man! (L I: 744). koskea (Ljungo 1609; yl. muualla 
paitsi lounmurt. ja paik. EPohjanm hämmurt.), koskettaa ~ ink koskia ’kajota jhk’ | ka koskie, 
koskettoa | ly koskeda ’kajota, koskea, sattua’, koskettada ’koskettaa’ | ve koskta (prs. koskeb) 
’koskea; piestä, pahoinpidellä’, kosketada ’koskettaa, kajota; pistää (käärme)’, kośkitada ’piestä, 
hakata’ = lpN - - (SSA 1: 409). 

ink koskia v. ’kajota johonkin’ elä siä minnua koze! Sa | koški ’puudutada, lüüa, kloppida’, kožen ’löön, 
puudutan’ (IMS 197). 

EMS esittää verbille kosetama siinä määrin erilaiset merkitykset, että verbi vaikuttaa 

esiintymäpitäjissään melkein erilähtöiseltä. Haljalan kosetama ’kokeilla, koskea’ on 

selvästi lainaa suomen verbeistä koskettaa, koettaa, murt. kosettaa. Kuusalun kosetama 

’vierailla, tulla katsomaan’ merkityksen voi kuitenkin ymmärtää EKMS:n antamassa 

selityksessä tapahtuneen merkityksenkehityksen kautta: Kuu kosetama ’hyöriä uteliaana 

ympäriinsä kaikkea kosketellen’. Mm. Jõelähtmessä ja Haljalassa tunnetun verbin 

kooserdama ’hulkuma/harhailla’ voisi äänteellisen läheisyytensä vuoksi ajatella 
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vaikuttaneen tähän merkityksenkehitykseen. Ariste (2010 [1988]: 439) esittääkin 

verbille kooserdama tarkentavia merkityksenselityksiä ’kävellä ympäriinsä jotain etsien, 

harhailla (jalkoja perässä vetäen), harhailla pengoskellen, liikuskella jouten, puuhailla’. 

Kyläilemisen merkitys voi olla osin siirtynyttä myös yleisvirolaiselta venäläistä lainaa 

olevalta verbiltä kostitama ’kestitä’, Etelä-Virossa kostma ’kyläillä’. Ympäri Viroa 

esiintyy lisäksi kost ’tuliainen, tuominen, vieminen’ (vrt. suomenmukainen tuomus id. 

Jõh Vai). Historiallisesti kost on esiintynyt myös merkityksessä ’kestitys’ ja nykyään 

külakost ’tuliainen’ on virossa tavallinen. 

 Suhonen (2000: 368) on esittänyt suomen verbin kosettaa Viron koillis-

rannikolle lainautuneen sanan alkuperänä, vaikka hän ei artikkelissaan annakaan itse 

lainan asua9. Laina onkin todennäköisimmin saatu alueelta, jolla esiintyy suomen verbin 

k:ton asu kosettaa. Rapolan (1961: 141) mukaan suomen kaakkoismurteissa on 

tapahtunut muutos sk : s ja SMS:n esimerkeissä muoto kosettaa esiintyy Kymissä, 

Kivennavalla ja inkeroismurteisessa Kalliveressä. Kymenlaakso ja Etelä-Karjala ovat 

todennäköisimmät lainan alkuperäalueet kontaktien puolesta. Verbin lainautumista on 

saattanut motivoida myös se, että suomalaisen on voinut olla vaikea ymmärtää viron 

ensisijaisesti neutraalia verbiä puudutama ’koskea’, sillä yleissuomalaisen verbin 

puuttua merkitykset ovat SSA:n mukaan negatiivissävyisiä ’sekaantua, kajota, ryhtyä 

jhk’ (SSA 2: 448). 

koskuma verbi ’mõjuma; puutuma; juurde tulema, kogunema / vaikuttaa, tehota; koskea; 

kerääntyä’ Jõe Kuu   < sm koske- UUSI ETYMOLOGIA 

`koskuma Jõe Kuu 1. ’mõjuma’ Kui ta `rohtu sai, kohe `koskus Kuu 2. ’puutuma’ lähäb piki `seina, ei 
`kosku `kuski `vastu Jõe 3. ’juurde tulema, kogunema’ Kenel juba vähegi varandust, `selle `koskub 
sedä alatasa `juure; Ehk `koskub vähe `aaval lisa Kuu (EMS III: 741). 

sm koskea v. Asu: koskea yleensä, kosta HÄMP osaksi, KYM Hol. Vrt. kosea. 1. koskettaa (kädellään), 
kajota, käydä käsiksi. Vähän t. ei lainkaan tietoja Var Sat HämE, muualta runsaasti t. melko 
runsaasti. a. | Älkööt luulko, että mä kynsin kosken semmotteen tyähön. Lempä | Arv.: herrai 
herkku kuninkaster ruaka, ei syäs sijat ei koskek koirrat (suola). Hat | ei saak kostak, kun ei kästä 
(= käsketä) sp. Hol | myö ei kostettu [!]. Orim | älä vaa koske (vauvan) vajaapaikkaa (= 
aukileeseen) tulee viel puhumattomaks. Puk | Poika, jota opettaja on torunut tytön kiusaamisesta: 
ehäm mie lyönnym mie vaav vähä kosin. Eli | Kukaas soon kossu kirveheh? Kymi | Ei myä teitin 
tavaroihinna kosta. Sip | Älä kos sih pan pois! Vla | Niihe (seinänraossa oleviin puukkoihin) ei saa 
lapset koskii. Ruok | Katso silmäl ko kultahelmel, mutt älä kose käel sp. Teri | käsi kypsä̀ koskò sp. 
Kall || Emäntä suuttui jos siihen (arkaan asiaan) koskei. Viht b. tulen kohentamisesta. Tietoja SAV. 
Rinn. koskentaa, kosketella 1.b, koskettaa 1.b. Vrt. koriloita1, korjata 3.c. | Juv | Maan c. 

                                                 
9 Lisäksi Suhonen pitää suomen verbiä kosettaa hämäläisenä. Eri merkityksisenä (ks. artikkelissa s.v. 
kosettaa) verbi onkin mm. hämäläinen, mutta rantamurteen sanan lainalähteellä koskettaa ei ole hämä-
läistä k:tonta muotoa. 
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korjaamisesta. Tietoja KAI. 2. olla kosketuksessa jnk kanssa, osua jhk. | Liki käy, muttei koske, 
sano Joensuu rautatietä sp. Virr | Myllyn pysäyttämisestä: pistettiin semmonen kapula alle ettei se 
(hammaspyörä) laskenus siihen, isompaam pyärään koskenu ollenkan. Urj | Käteen tullut 
mustelma tietää sukulaisen kuolemaa, mutta vain jos mustelma on syntynyt itsestään: siihe ei soak 
koskijam minkeä. Lemi 3. tehdä kipeää, särkeä, sattua; kipeytyä. Tav. yksipers. Eniten tietoja KYM 

KAR SAV KAI. Vrt. koskeksia. a. | lonkhan koskoo. AHär | Olin raskaana ja täst (vatsasta) koski että 
minä meinasin neäntyä. Pad | ei minuh nys sentäh kossu vaikka kaaduinkin. Kymi | Lapsi, jonka 
hiuksia kammattiin rupes natajamoa: seä vejät kovast, koskuo. Lemi | pure sormie taikka toista se 
koskuo yhtä kipijästi sp. Joutse | se voip koskeekii hevosta ku siel (kavion pohjassa) ol sellane 
käntty, lumikokkare, tiera. UusVl | miul koskoo kulkkuu. Tuut b. ruumiinosasta: olla kipeänä; tulla 
kipeäksi, kipeytyä, loukkaantua. | koski toi polvi. Kymi | se, vaimo kirjotti voa jot, Tahvolt kosk 
vähä jalka. Mii c. sielullisen kivun, tuskan kokemisesta. | mie sanoin: nyt sie jo valehtelet, nii se 
häntä koski. Tyrö 4. jhk vaikuttamisesta; etenkin kielt. yhteyksissä: kuulua jklle, liikuttaa jkta. 
Eniten tietoja HÄMP, joitakin tietoja POHE SATE-P KES PERP ja liepeiltä, lisäksi yksittäistietoja | 
Kyllä se koskoo rekhen jos roukhunkin sp. Laih | Ei taila tuuli kosta sinne. KanA | Jos vieras lähti 
vihaisena talosta, niin hänen peräänsä piti heittää tuhkaa niin ei kossu sitte vihat. Lempä | Sika 
pysyy aina vaan laihana: Ei siihen sikkaan paljo ruaka kose. Luo | Kalle vilustuu helposti: meirän 
Kalle on kans semmonen että kylmä koskee pija. Hat | Älä puutu toisten asioih mitkä ei sinuh kos. 
Vla 5. yksipers. t. pass:sesti: jnk yliluonnollisen voiman sairastuttavasta vaikutuksesta. Joitakin 
tietoja LÄNP. Vrt. koskema. 6. muuta. | kyl se koskee yhtä, tarkoittaa samaa. SomN | Kerron vielä 
yhden tarinan joka koskoo (= liittyy) siihen köyhään vuoteen. SaaJ. Vrt. kosea v. Tietoja VARP-E-
Y SATE-P POHE HÄMP-E, Nak Asi. Vrt. kosettaa1, koskea. 1. jhk vaikuttamisesta, jnk 
rasittamisesta. | Kyl kova kose sp. Kalan | Mies oli menossa talon ohi, kun tunsi käryä nenässään: 
Hunteras (= ajatteli) ettei see muu kose jos Nokam pyknink pala. Pertt | kyl ne (pahat teot) kaikki 
ittellek kossee, kyl jokkaisen täỳtyy ittet töistäns vastata. Vam | Koko ruumiiseen se kossee vaihka 
varvasta särkis sp. Mel | Ei maa piskoosta (= pisaroista) kastu, sataa siehen pitää reiruhun ennen 
kun se kosee. Isoj | Ei se köyhään kose, rikasta se koittelee sp. Suoni | Tottamaar se soutaminen 
kos̆see ouloksesta. Ylö | eihän siihen tuuli koses siihem (metsän keskellä olevaan) paikkaa! Hat | 
Silmät paranivat, kun päälaelta oli kupattu: kukas sen olis luullus silmiin koseva. Kalv | 
Kirkkoherra sev vertaa ymmärsi että se kosee leiväm päälles semmoset jos jättää virkatehtävänsä 
hoitamatta. Lop | Raskaiden kuormien ajo kosee noi piänee hevosee. NurJ | "Läpipaskolla" ruoka 
kulkee ruumiin läpi ilman kosemata. Asi 2. olla kosketuksissa jhk. | tarttee (vihkipallin peite) niiv 
viälä (ulos), ettei kosem minkääm piälii. Urj (SMSK). Gan kosken, koskettelen (G 377). Lönnr 
koskettaa v. fact. (koskea) låta röra l. laga m. m. (kosettaa); 2) = koskea (L I: 745); kosettaa v. fact. 
(kosea) ’låta vidröra, beröra l. handtera m. m. (koskettaa); kosea l. kosta (dial. koseta) v. vidröra, 
handtera, försöka, pröfva, känna ofta på; göra sin verkan, verka, träffa, angå; jfr. koskea; ei se 
köyhään kose det drabbar icke en fattig man! (L I: 744). koskettaa ensiesiintymä 1745 Juslenius; 
koskea 1609 Ljungo; kosea 1642 Biblia asussa coseman (Jussila 1998: 111). koskea (Ljungo 1690; 
yl. muualla paitsi lounmurt. ja paik. EPohjanm hämmurt.), koskettaa ~ ink koskia ’kajota jhk’ | ka 
koskie, koskettoa | ly koskeda ’kajota, koskea, sattua’, koskettada ’koskettaa’ | ve koskta (prs. 
koskeb) ’koskea; piestä, pahoinpidellä’, kosketada ’koskettaa, kajota; pistää (käärme)’, kośkitada 
’piestä, hakata’ = lpN - - (SSA 1: 409). 

ink koskia v. ’kajota johonkin’ elä siä minnua koze! Sa | koški ’puudutada, lüüa, kloppida’, kožen ’löön, 
puudutan’ (IMS 197). 

ka koskie, koskettoa | ly koskeda ’kajota, koskea, sattua’, koskettada ’koskettaa’ (SSA 1: 409) 
ve koskta (prs. koskeb) ’koskea; piestä, pahoinpidellä’, kosketada ’koskettaa, kajota; pistää (käärme)’, 

kośkitada ’piestä, hakata’ (SSA 1: 409) 

Laina-alkuperänä on suomen koske-vartalo, johon on lisätty viron -u-refleksiivijohdin. 

Suomen yleiskielinen koskea, koskettaa esiintyy SMSK:n lauseiden perusteella kose-

vartaloisena rantamurteen lähialueilla (ks. artikkelia kosetama); k-llinen vartalovariantti 

taas on käytössä esimerkiksi Hämeessä. k-llinen muoto on voitu saada siis esimerkiksi 

Porvoosta, mutta toisaalta sanassa on k osumisen merkityksessä Lemillä ja sattumisen 

merkityksessä Kymissä, Lemillä ja Uudellakirkolla. EMS:n kolmantena merkityksenä 
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esittämään ’lisääntyä, kerääntyä’ saattaa olla vaikuttanut verbien kogunema, kokoontua 

läheinen äänneasu. Kyseessä on merkityksenlaajentuma. 

 Koillisrannikon alueella tunnetaan vaikuttamisen merkityksessä myös muita 

todennäköisesti suomesta lainautuneita verbejä. Näitä ovat kaetuma, kahetuma 

’mõjuma’ Kuu, kajatuma ~ kajotuma ’mõjuma’ Kod; tehoma ’mõjuma, edenema’ Lüg 

Jõh Vai; vrt. suomen kajettua ~ kaettua ’vaikuttaa (lihottavasti, haitallisesti tms.), 

tuntua, tehota’ levikki HÄMK itäpuoli, KYM, joitakin tietoja liepeiltä. (VMSK; SMSK.) 

kreitsima verbi ’ümber mässima, keerutama / kiertää (ympäri)’ Jõe Kuu   < sa kreuzen 

kreitsima² `kreitsi|ma Jõe, (ta) `kreitsib Kuu(-mä) ’ümber mässima või keerutama’ `Kreitsi `traadiga 
`ümbard ärä, eks sie siis `kestä; `Renga `otsad `vastamisi, `riide tükk `otsie `kohta `pääle, 
`tampsaga viel kovasti `kreitsiti `ümberd `kinni; Obune oli kedi `ümber `vaia ärä `kreitsind Kuu 
vrd kritsima¹ (EMS III: 822). kreitsima 1. ’vastu oleva tuule puhul laevaga edasi tungima’ 2. ’katki 
lõigatud köie, nööri otsa niidiga, paelaga kõvaste kinni siduma, et köis, nöör üles ei aruneks (vt. 
surlama)’ Jõe Kuu (Vilberg 1910: 380). kreitsima ’pleissima’ Jõe Kuu, kreitsima ~ reitsima ~ 
kreitsma ’loovima’ Jõe Kuu VNg Jäm Khk Mus Kaa Vll Pöi Muh Emm Käi Tõs Khn Hää Ris; vrt. 
krüitsima (kriitsima) ’loovima’ Jäm Rei Phl, reikima id. Saa, reitima id. Pöi (VMSK). kreitsima 
(reitsima, Pä reikima) ’ristlema’ (EKMS III: 1019 s.v. sõitma vetel). [ÕS pleissima mer ’(köit, 
trossi) jätkama’. sa splissen, spleißen ’pleisima’ (Tetsmann – Lind 1980: 81 s.v. splice).] Wied 
pleśśima (W 839); Must (1995: 669) pleissima. Vrt. loovima – sm luovia sekä pitsima, pitsama 
’jätkama; kaht köit, nööri üksteise otsa jätkama, nii et jätku koht väga jämedaks ei lähe: 
ülesarutatud köieotsad pandakse ristamisi üksteise vastu, kuna keermete otsad kordamööda terve 
köie keermete vahele topitakse’ Jõe Kuu (Vilberg 1910: 382, 385). 

sa kreuzen2 swV. erw. fach. (< 17. Jh.). Übernommen aus nndl. kruisen, zunächst als ’hin- und herfahren’. 
Hierzu Kreuzer ’Kriegsschiff, das hin- und herfahrend eine Küste schützt’, seit dem 17. Jh. nach 
dem Vorbild von nndl. cruiser. S. Kreuz und kreuzen1. (Kluge 1995: 486); Kreuzen n., Kreuzfahrt 
f.; kreutzen ’ristlemine; ristlema’ (Tetsmann – Lind 1980: 36 s.v. cruise). 

vrt. merkityksen vuoksi sm plitsata, pleisata: ”Kuin kahden kehitetyn köyden päät paartteihin ristitysten 
toisiaan wasten omituisesti kutomalla yhdistetään niin, että molemmat köydet kulkewat yhtenä 
köytenä. Plitsit owat monenlaatuiset, ja seuraawaiset owat tawallisimmat, nimittäin: - - ” 
(Stjerncreutz 1863: 339 s.v. splitsa). 

kreitsima on laina saksasta. Siinä sananalkuinen konsonanttiyhtymä on murteelle 

tyypillisesti säilynyt (Must 1987: 45), mutta lainattaessa vokaalit u, e on substituoitu 

i:llä. EMS (III: 822) esittää sanat kreitsima1 ’luovia’ ja kreitsima2 ’kiertää ympäri’ 

erilähtöisinä, mutta mielestäni on perusteltua esittää Jõelähtmessä ja Kuusalussa 

esiintyvän merkityksen ’pleissata; kiertää köyttä jonkin ympäri’ olevan nimenomaan 

laajentuma Viron saarilla ja rannoilla tunnetusta merkityksestä ’luovia’. 

krubal subst. ’kobar, kruba / rypäs’ Jõe Kuu   < sm rypäle 

krubal ’kobar’ Jõe Kuu, rübäl ’kobar’ Kuu, kruba Emm Käi Rei Phl, kubar Käi Rei Phl, kobar ~ kobaras 
’~parv’ Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Pha Vll Pöi Muh Emm LNg Mar Mär Vig 
Kir Kse Han Var Tõs Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa HMd Kei Hag Juu Kos Jür HJn KuuK Amb 
JMd JJn Ann Tür Pee Koe Kad Rak VJg Sim IisK Iis Trm Kod MMg Pal Äks Lai Plt Pil KJn SJn 
Vil Hel Ran Puh Nõo TMr San Krl, kobarik VNg Khk Juu Trm Kod Pal Äks Ksi KJn TMr 
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(VMSK). krubalas ’üheskoos, lähestikku’ Jõe Kuu (Vilberg 1910: 380). krubal Jõe Kuu = kruba 
`kaarla `marja krubal; `pähkle krubal; põld`marjad ehk kivi`marjad `kasvavad ka krubalas Jõe; 
`sestra krubalad Kuu; krubalas ’kobaras, ligistikku’ `linnud on merel krubalas (parves); lilled on 
vahest ühes krubalas Jõe; `eied on krubalas Kuu (EMS III: 875); kruba Hi ’kobar, tari, pundar’ 
Pähkes aa siis valmis kut ta kruba seest ise välja lüdib; Kui (kuiv) aeg, üks kaks pähkest krubas 
Emm; Soostrel suured marja krubad; liimigad on ponast marjad, kivid sees, krubad `kasvavad 
varde `otsas Käi vrd krubal; krubas(se) Hi Ris 1. ’kobaras(se), parve(s)’ Kui lambud ermuta, siis 
nee joosvad krubasse kogu; Pihlamarjad `kasvavad krubas Emm; pered krubas (talud lähestikku) 
Käi; oulid `lindvad krubas (parves) Rei; mesilased on krubas; Kui kanad õhtu krubas on ja 
nakitsevad, siis tuleb paha ilma Phl vrd krobas 2. ’krobeline’ (EMS III: 875). kubar → kobar 
(EMS III: 928); kobar g. -a R(n kobara Vai) eP(-as spor L, Kei Juu, kubar Hi) TLä TMr Võn, g. -e 
Hel San, -õ Krl 1. ’(samal varrel kasvavate) viljade või õite kogum’ vrd käbar 2. ’lähestikku 
asetsevate olendite, esemete, hoonete jne rühm’; vrd kobarik; kobaras → kobar (EMS III: 354). 
rübal (krubal), -a Jõe Kuu: marja r. | pähkli r. | sõstra r. | õie r. || helmed laskusid tal pikkade r-tena 
kõrvadelt õlgadele (Ste FlS 120) (EKMS I: 1232 s.v. kimp, myös muita). rübal (krubal), -a ’kobar, 
kimp’ Jõe Kuu (EKMS III: 728 s.v. salk). Vrt. käbar(as) Lüg Aud Juu Pee Kod, kädarik Pil, 
kägaras -se ’kobaras(se)’ Kuu VNg Jõh Vai Khk Vll Pöi Muh Rei Mar Mär Var Tõs Aud PJg Tor 
Hää Saa Ris Juu Kos Jür JMd JJn Koe Kad VJg Sim Iis Trm Plt Vil Nõo, kämar VNg Lüg Jõh 
Vai, kämbakas Vän, kämp Pöi Han Tõs Aud PJg Kei, känd Trm Pal, kännal Jäm Pöi Pal Ksi Lai, 
kännar Lai, kännas VNg Lüg Khk Pöi VMr Kad VJg Sim Trm Pal Äks Ksi Lai Plt KJn TMr, 
käpal Rei, kära Krj Phl KuuK Kad, käsar(as) Var Tõs Aud Hää. kuivas ’kobaras’ Pöi, käbärikun 
’kobaras’ Kod, kähmä -n ’kobaras(se)’ Krk, kämbän ’kobaras’ Krk, kämpas ’kobaras’ Mih Tõs 
Aud (VMSK). 

sm rypäle yl. (SSA 3: 118). 

Suomen rypäle on sanan krubal todennäköinen lainanantaja. Kuusalussa on säilynyt 

suomenmukainen vokaalisoinnullinen muoto rübäl, Jõelähtmessä ja myös Kuusalussa 

on kehittynyt takavokaalinen ja rantamurteelle tyypillisen sekundaarisen sananalkuisen 

vokaaliyhtymän sisältävä krubal. SSA:n (3: 118) mukaan viron koillismurteinen rübal 

(muoto, jota EMS ei esitä) ’kimppu, terttu’ on lainaa suomesta. 

kruuk subst. ’noodakivi / nuotan kives’ Jõe Kuu   < ven круг 

kruuk pl. `kruugid Jõe Kuu ’savist põletatud ümmargune, keskel auguga noodakivi’. kruuk g. `kruugi 
’savist põletatud (ümmargune) noodakivi’ `suurel `nuodal on kruuk, neil on `kruugid all Jõe; Neid 
`nuoda kivi `kruukisi `tehti `tiiliskive `vaaprigus Kuu (EMS III: 886). Wied krūk g. krūgi ’Krug, 
Kruke’; – krūgid (H) ’Steine am unteren Rande des Netzes hängend’ (W 1979: 396); Wied krūgid 
(H) ’Steine am unteren Rande des Netzes hängend’ (W 396). Wied Plur. kruugid ’Steine am 
unteren Rande des Netzes hängend’ Wied. dial. H, (viell. krugformige, aus Lehm) < mnd. kruke - - 
S. Mägiste, Svio-Estonica XV 121, vgl. auch SKES IV 888. (EEW 1000.) 

ven круг ’ring, söör, rõngas, tiir, ratas’ (Must 2000: 146). 
Vrt. venäjästä lainautuneet Jõe laidik ’noodalina osa’, Kuu metka ’märk noodaköiel’, Kuu polaviina ’tähis 

noodaköiel’, Kuu tolsta ’noodaköie märk’, Kuu voika ’noodatiiva märk’, Jõe Kuu Hlj JõeK Kad 
Iis nast ’noodaköis’, Jõh summ ’noodaraskus’, Kuu JõeK Kad Ran sutsok ~ sutska ~ su(i)tsik 
’nooda osa’, VNg kueraairu ’nooda osa’, Jõe Kuu Rid JõeK päri ~ peri ’jääauk nooda 
laskmiseks’, Kuu Kei tabu ’noodaauk jääs’, Jõe Kuu Ris jättel ’noodavanem’, Jõe JõeK krompsik 
~ kromsik ’noodavanem’, Kuu padavotsik ’noodalaskja’, Kuu rompsik, Kod polosnik ’abiline 
noodapüügil’, Kuu varp ’noodavedamine, vedamise koht’ (VMSK). 

kruuk on laina venäjän sanasta круг (krug) ’ring, söör, rengas, tiir, ratas’ (Must 2000: 

146). Kyseessä on ollut tehdasvalmisteinen savesta poltettu rengasmainen 

kalanpyydyksen paino, joka tunnettiin ERKL:n mukaan Itä-Virossa. Ennen käytettiin 
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verkon painoina luonnonkiviä, 1900-luvulla siirryttiin rautarenkaisiin. (ERKL 2007: 

362, Troska.) EEW:ssa (1000) jo Wiedemannin Harjumaalta tuntema kruugid esitetään 

samassa yhteydessä kuin ’ruukkua’ merkitsevä < mnd. kruuk. 

Koillisrannikon alueelle on lainautunut paljon kalastussanastoa venäjästä, mistä 

on kirjoittanut Must (2000: 559–560; ks. myös sanaluetteloa yllä). Kuitenkin Kuusalun 

nuodaseur ’noodaselts’ on selvä suomalaislaina (sana VMSK). 

 

Kuva 5. Virolaisia verkon kiveksiä. Kolmas kivi vasemmalta on valmistettu savesta 
kuten rantamurteessa tunnettu kruuk. (Eesti kalapüügiriistad 1970: kuva 38; ERKL 

2007: 362.) 

kuersi (kuertsi) subst. ’raskus kootava võrgu allääres, koer / koirasin verkon 

kutomisessa’ Jõe Kuu Hlj < koer 

`kuersi Kuu Hlj, `kuertsi Jõe ’raskus kootava võrgu allääres, koer’ `kuertsi rippus `vergu all, et `vergu 
`silmad oleks `sirged Jõe; kui vanemal ajal `verku `kuoti, siis `täüdüs `olla `kuersi `vergu `serväs 
rippumas Kuu; `kuersi piab `vorgu `sirgena, et `silmad kokku ei `pääse Hlj vrd koerus, kuets 
(EMS III: 946); koerus ’võrgukutsikas’ Jõe Kuu (EMS III: 393) vrd koer ’raskus kootava 
kalavõrgu küljes, mis hoiab silmad sirged’ kuer `pandi rippuma, `luust `tehtud, üks kramm sies, et 
ois `vergu `silmad `sirged Kuu, muut lauseet Khk Muh Emm Käi Mar (EMS III: 384); kuersi 
(kuertsi) ’~võrgukudumisvahend’ Jõe Kuu Hlj (VMSK). Ks. myös artikkelin kuets tietoja. 

sm koirasin s. ’verkonkudonnassa kudoksen silmiä auki pitävä paino (jonka ympärille reunalanka on 
kiedottuna)’. Tietoja lähinnä alueiden KYM KARE merenrantapitäjistä ja saarista. | Tavalliin 
puupalikka se koirasin on, toisessa päässä kun nappikoukku. VirL | enne ol (luiset) pääkammat, 
siint vuoltii kokka (= koukku) riippumaa ja se ol koirasin. Koiv; koira s. verkonkudonnassa 
painona, joka pitää kudoksen silmiä auki (ja jonka ympärille reunan vahvikelanka on kiedottuna). | 
Koira ol sellain päretikku. Kymi | sit ̮on koira rippumassa (= riippumassa) liepeessä et se (kudos) 
kestää sirkiänä. Kall (SMSK.) koiras Suu ’verkonkoirasin’ (Talve 1996: 132). SSA (1: 385): sama 
sm ja vi. 

Södermanin (1996: 60) mukaan Jõe kuertsi ~ Kuu Hlj kuersi on joko omaperäinen 

johdos yleisvirolaisesta sanasta koer, rantamurteessa kuer, tai lainaa suomesta, jonka 

murteissa Vuorelan (1979: 180) mukaan esiintyvät koira, koirasin. SMSK:n mukaan 

suomen sanat esiintyvät Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan merenrantapitäjissä ja saarilla, 

SSA (1: 385) pitää sanuetta suomen ja viron yhteisenä. Aineistoni toisessa 

samanmerkityksisessä sanassa Jõe kuets ~ Kuu JõeK10 kuetsi on tapahtunut r:n kato 

                                                 
10 EMS (III: 946) antaa sanalle kuetsi levikin Jõelähtmen keskimurteessa, mutta säästin sanan 
aineistossani voidakseni verrata sitä muotoihin, joissa on r.  
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(Must 1987: 95) ja muodoissa kuertsi, kuetsi, kuets on sekundaarinen klusiili (Must 

1987: 50). Lisäksi virossa tunnetaan samassa merkityksessä Jõe Kuu koerus, Kuu kuer ~ 

Khk Muh Emm Käi Mar koer ja VNg Jäm Pha Muh Emm Rei võrgukoer (vorgu- vergu-

), joten sanue on mitä todennäköisimmin kielten yhteinen ja aineistoni sanat siihen 

kuuluvia rantamurteen omia variantteja. (Vrt. vielä viron samanmerkityksisiin sanoihin 

Khk Emm Ris VJg Ran võrgukutsik(as) ~ vörgukuitsik(as), Pöi rakk (kutsik 

’koiranpentu’, rakk ’rakki’).) 

kuets (kuetsi) subst. ’võrgukutsikas/koirasin’ Jõe Kuu   < koer 

kuets ~ kuetsi Jõe Kuu ’~võrgukudumisvahend’, kuersi ~ kuertsi Jõe Kuu Hlj id., võrgukoer (vorgu- 
vergu-) VNg Jäm Pha Muh Emm Rei id., võrgukutsik(as) ~ vörgukuitsik(as) Khk Emm Ris VJg 
Ran id., rakk ’~võrgukoer’ Pöi (VMSK); koets, koerus, koer, koersi (kuets, -i) ’väikene 
kolmnurgaline puust, luust ehk sarvest valmistatud raskus, mis võrgu kudumise juures võrgu serva 
külge kinnitatakse ja mis oma raskusega võrgu silmad lahti hoiab, nii et kuduja ilma suurema 
ajaviitmata käbi silmast läbi võib pista’ Jõe Kuu (Vilberg 1910: 380); kuets g. `kuetsi Jõe (n. 
`kuetsi) Kuu, kuetsi JõeK = kuersi kui `verko saab `kuotud siis rippub seal all kuets, sie `tõmbab 
`silmad `laiali; `kuetsi oli `vergu all vajutis, mõni `ütleb `kueraks ka Jõe; vergu kuets on teine ku 
käbi, ta oiab `verku `sirgeks JõeK  (EMS III: 946); kutsikas Lä Pä e. koer, -a e. koerus e. koets 
Kuu ka kots: võrgu k. ’puust, luust või sarvest raskus, viht, mis võrgu kudumisel ripub valmis 
võrguosa nurga või alumise silmarea küljes, et võrgusilmi lahti hoida’ (EKMS IV: 623); Wied 
koer g. koera - - 3) ’ein Holz b. Netzstricken’ (=kutsikas) (316–317); koeras g. koerase, koerakse 
= koere; – (A) koerase-pūd ’Seitenhölzer des Zugnetzes, woran d. Zugseile befestigt sind’ (W 
317). 

Ks. artikkelia kuersi. 

 
Kuva 6. Sarvesta tehty koirasin Haljalasta, võrgukudumise koersi 

(Eesti kalapüügiriistad 1970: kuva 44). 

kurpad subst. pl. ’kingad / kengät, kurpposet’ Jõe Kuu   < sm kurpat, kurpposet  

UUSI ETYMOLOGIA 

*kurpa pl. `kurpad g. -e Jõe Kuu ’kingad’ `kurpad, neil on natuke `kontsa all ka, `kurpad on kovast 
nahast, meil teha viel puu `taldadega, iest on puol `kinnised; arilikke `tuhlid üita ka `kurpaks Jõe 
(EMS IV: 94). kurpad e. kurpakingad ’karusnahksed kingad; kõvast nahast, puutaldadega ja 
õhukese kontsaga või ilma kontsata kingad või tuhvlid’ Jõe (EKMS I: 704). kurpakingad 
’madalad, saapa sarnased kingad, millel tallad all; enamiste silmadega (naisterahval) ehk 
pannaldega (meesterahval)’ Jõe Kuu (Vilberg 1910: 381). 

sm kurppa3 s. Vrt. kurpponen. | Kurpat, muokatusta lampaannahasta tehdyt tossut. Rei. kurpponen s. Vrt. 
kurpikainen, kurpikas, kurpokas, kurppa3, kurppana, kurppanalapikas, kurppanen, kurppi1, kurppo, 
kurppulapikas, kurppunen, kurpukka. 1. (lehmän) karvapäällisestä koipinahasta tehty 
yksipohjainen (varrellinen) jalkine, karvakenkä. KESP-E osaksi, KESL, POHK osaksi, joitakin 
tietoja POHE ja liepeiltä. Vrt. koivikas. 2. muita yksipohjaisia jalkineita. Etenkin KARE-K SAV 
POHP. a. (naisten) varreton (yhdestä nahankappaleesta valmistettu t. erillisellä rintakappaleella 
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varustettu, us. kippurakärkinen) nauhoilla tms. suuaukosta ummistettava jalkine. | laittoit kurppost 
jalkaa ko männiit suollekii. UusVl | Paimenil ol kurpposet. Spa b. varrellinen (nauhoilla varresta 
jalkaan kiinnitettävä) kippurakärkinen jalkine, lapikas, pieksu. c. pienten lasten lyhytvartinen, 
napilla suljettava jalkine. Eniten tietoja POHP. 3. huonosta, ryppyisestä tms. esineestä. a. huonosta 
kengästä. Tietoja HÄMP KAR SAV KESP POHK-P KAI ja liepeiltä. (SMSK.) ”Kurpposet: Karj. 
yhdestä nahankappaleesta valmistetut, sivunauhalla varustetut matalat naisten jalkineet” (Vuorela 
1958: 50). kurpposet Kar ’yhdestä nahankappaleesta valmistetut, sivunauhalla varustetut matalat 
naisten jalkineet, jäivät käytöstä 1800-luvulla; huonot jalkineet, rajat’ (Vuorela 1979: 208). 
”Paulapieksut, Peräpohj. paulakengät tav. yksipohjaiset pieksut, jotka nilkoista sidotaan paulalla” 
(Vuorela 1958: 76). ”Pieksut: yksipohjaiset, nauhoilla tai pauloilla sidottavat, lyhytvartiset 
nahkajalkineet, Pohj.-S:ssa pitkävartiset (pieksusaappaat, lapikkaat)” (mts. 77). Gan kurttoset, -
sten pl. ’fruntimmers hår skor med dragremmar, halfstöflor på Carlön’ (à kuron aliis kurpuset pl. 
passlor (G 414); (soipolaiset, -sten vel soipalaiset s. pl. ’hår skor af nöt belingar, half stöflor på 
skäribor och själfiskare på Carlön, vid. ilttikengät & kurttoset (G 891).) Lönnr kurpponen ’luden 
sko (af rå hud); jfr. upokas’, kurponen, kurttonen, kurttunen (dial.) = kurpponen (L I: 818). 
kurpponen ensiesiintymä 1745 Juslenius asussa curpuset, 1770-luvulla Porthan asussa kurposet 
sekä 1800-- Canstrén (Jussila 1998: 120). kurpponen (JusLis; etup. KPohjanm ja paik. sav.murt.), 
kurponen, kurpunen (Jusl 1745), kurppunen, kurpos ’karvakenkä (parkitsemattomasta nahasta), 
huono kenkä’ ~ ink kurppuin, (mon.) kurppuist, kurpposet ’paulakengät’ | va (kreev) kurpat mon. 
’kengät’ | vi murt. kurpakingat mon. ’matalat, saappaan tapaiset anturalliset kengät’ | li kurp 
’kenkä’. < baltt, vrt. liett kùrpė, latv mpr kurpe ’kenkä’ (li sana lienee myöh. sana latviasta; ven 
murt. Au kórbači ’niini-, tuohivirsut’ todennäk. < ims, mutta Pihkovan ja Tverin murt. kúrpy, 
kurpíny ’hamppunuorasta valmistetut miesten kengät’ nähtäv. < liett). Sm sanat ovat voineet saada 
kansanetym. vaikutusta sanasta kurppu ’ryppy’. (SSA 1: 450). Rinnastus sm, vi, li SKES 246. 

ink kurppui|n s. k:st = paglakeŋgäd. Ru | kurppuset varrettomat kengät, joita paimenet pitivät. Jalan ja 
säären ympäri oli kiinnitetty rätti, jonka päälle pauloilla sääreen kiinnitetty jalkinen tuli. Väärinoja 
| Paimenella k:st pidi olla omad, ts. paglakeŋgäd nahkaist. Vi (IMS 222). Hevaa kurppu Hev; 
kurppu keŋGä se oli marja keŋGä ja tatti keŋGä ’pastel’; kurBuD / nahaast tehtü nauhoiŋ ’pastlad’; 
kurppuin (Hev Kos), pl. kurppuist Hev; Hev miä keŋGin kurppuizen; Hev kurppuize nauhaD; Hev 
a kezääl marjas käüttin i kurppuizes (Laanest 1997: 86). 

va kurp|pa (Kr.), pl. -at Kr ’pastel’ [?] (orig.: Schuh); kurppo|nõ (K-Salm.), pl. -zõd: -set K-Salm. 
’pastel’; kurppu|nõ (Ränk), pl. -zõd: -set Ränk = kurpponõ. (VKS 2: 313.) 

li kur̄|p̀, pl. -p̆põə̑d ’schuh’ (kǟŋga). [Fi. kurpponen; lt. kurpe, ltDn. kur̄p̀; wird im liv. jedenfalls als lt. 
wort empfunden.] (LW 168), li Salatsi kurbid, kurped nom. pl. ’Schuh’ (1828) K kurr`p; lett. kur̆pe 
(Winkler – Pajusalu 2009: 92). 

lt kurp̃e [kur̂pe (?) Bl] (li. kùrpè, apr. kurpe) ’der Schuh’ (Mühlenbach 1925–1927: 325). 

Ariste (1956: 11) vertaa suomen sanaa kurpponen latvian ja liettuan sanoihin mutta ei 

mainitse viroa. SKES (246) ja SSA (1: 450) esittävät suomen sanat ja viron murresanan 

toistensa vastineina ja baltista lainautuneina. Latvialaisia ja balttilaisia lainoja virossa 

tutkinut Lembit Vaba (1990: 131) esittää sanan kurpad11 ’Schuhe’ esiintyvän etelä-

itämerensuomalaisista kielistä viron koillisessa rantamurteessa ja vatjassa sekä 

(pohjoisitämerensuomalaisessa) suomessa. Sanan esiintyminen liivissä on ilmeisesti 

jäänyt merkitsemättä taulukkoon, sillä kuurinmaan ja salatsinliivin sarakkeissa on vain 

kautta-viiva eikä lainkaan vartalon balttilaista tai latvialaista alkuperää merkitseviä plus- 

tai miinus-merkkejä. Vaban ko. artikkelissaan esittämistä itämerensuomeen baltista 

saaduista 374 lainasta kuitenkin vain kahdeksan (karsin ’eingezäunter Platz’, mala 

                                                 
11 Artikkelissa painovirheellisessä asussa kurdap. 
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’Meeresstrand’, ?muli ’hornlos’, ?näivä ’schlaff, kraftlos’, ?pirt ’Feldnelke’, ?sõõlune 

’Zugseile am Netzt’, tuulas ’Fischstechen bei Fackelschein’, -vihe ’Vogelschlinge’) on 

sellaista, joilla on levikki virossa ainoastaan koillisrannikkomurteessa ja jotka eivät sen 

lisäksi lainkaan esiinny pohjois- tai etelävirossa saati niissä molemmissa. 

Huomautettakoon vielä, että näistä kahdeksasta sanasta neljän baltinperäisyys on 

merkitty kysymysmerkillä. Kaikki sanat kuitenkin esintyvät suomessa, neljä niistä myös 

vatjassa. Näin ollen voisi olettaa, että ne on lainattu viron koillisrannikkomurteeseen 

suomen kautta, joissakin tapauksissa mahdollisesti myös vatjan kautta, eikä suoraan 

baltista. Baltista lainaaminen näet edellyttäisi huomattavasti laajempaa levikkiä virossa. 

Tätä taustaa vasten pidän todennäköisimpänä, että Jõe Kuu kurpad on lainattu suomen 

sanasta kurppa, kurpponen jne., joka puolestaan on alkujaan saatu baltista. 

Huomattakoon myös, että baltista lainattu pastel ’kurpponen’ eri foneettisine 

variantteineen (pl. pastlad pastled pasled pastlid paslid) (EKMS I: 705, 706 s.v. 

jalanõud) esiintyy virossa lähes 90 pitäjässä, ts. sekä koillisrannikolla että 

pohjoisvirossa, ja tämän lisäksi liivissä sekä virosta saatuna lainana vatjassa (Vaba 

1997: 150–151; pitäjät VMSK). Todennäköisempää suomalaista laina-alkuperää 

perusteltakoon vielä sillä, että aineistossani on vain yksi edes mahdollinen latvialainen 

laina. 

1800-luvulla Kuusalun ja Virumaan rantakylien naiset käyttivät työjalkineina 

suomalaisten mallin mukaan matalia pieksuja, Soome sussid, jotka jossain määrin 

levisivät myös sisämaahan päin. Miehillä oli samoin leikatut mutta polviin asti ulottuvat 

Soome saapad. Pieksut olivat pehmeää vaaleaa nahkaa, ja niiden päälle oli ommeltu 

nahkapalat. (ERKL 2007: 280, Karu.) Muita suomesta Viron koillisrannikolle 

lainautuneita jalkineiden nimityksiä ovat Kuu labikas ’jalats / jalkine, lapikas’, Jõe Kuu 

JõeK KuuK Kad lapikingad ~ labikingad ’~naistekingad / naisten kengät’, Lüg Jõh Vai 

Iis suomik ’~jalanõu/jalkine’, Vai ruekengad pl. ’~soome kingad / suomalaiset kengät’ 

(VMSK); Jõe Kuu lapikingad ~ labikingad ’nahast õmmeldud tossu (või) sarnased 

silmadega kingad, ilma säärteta’ (Vilberg 1910: 381), Jõe Kuu lapisaapad ~ labisaapad 

Rammus) ’nahast õmmeldud ilma taldadeta säärega saapad (või tossud)’ (mts. 382). 

Lisää suomalaisilta saaduista jalkineiden nimityksistä Norvik 2000: 194. 
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kuuluksis adv. ’~ärkvel/hereillä’ Jõe Kuu Hlj   ← kuulma 

kuuluksis ’ärkvel, teha nagu magaks kuna ise kuuleb kõik’ Jõe Kuu Hlj; kuuluvis Kuu Hlj, kõrvakuuluksis 
Jõe Kuu, koolusin Räp Se Plv, kullussih Vas (Söderman 1996: 63); `kuuluksis Jõe Kuu Hlj 
’poolärkvel; magajat teesklemas’ ei saand magada, olin keik üö `kuuluksis Hlj vrd kullussih vt 
kõrvakuuluksis (EMS IV: 157); kõrvakuuluksis ’poolärkvel, magajat teesklemas’ [ise] on `korva 
`kuuluksis, aga tieb nagu magaks Jõe; Ega sen vägevä `tuulega uni tule, `muudku ole `vaide `korva 
`kuuluksiss, neh `vergud o jo meress Kuu (EMS IV: 314). korva kuuluksis̀ olema ’poolärkvel 
voodis lamama’ (Must 1987: 74). 

Södermanin (1996: 63) mukaan kuuluksis ’olla hereillä ja teeskennellä nukkuvaa mutta 

kuunnella kaikkea’ on johdos yleisvirolaisesta verbistä kuulma ’kuulla’. Mustin (1987: 

74) mukaan ks-vartaloiset adverbit ovat Kuusalun pohjoisrannalle tyypillisiä. 

Sananvartalo on suomalais-ugrilainen. 

kuuluvis adv. ’kuuldaval; lähikonnas / kuuluvissa; lähettyvillä’ Kuu Hlj   < sm 

kuuluvissa 

`kuuluvi|s Hlj, -ss Kuu 1. ’kuuldaval’ [ei] ole old peris `rahva `hulgas `kuuluviski Kuu; see on juba 
`ammu `kuuluvis Hlj 2. ’lähikonnas’ Ei siin `kuuluviss ole `ennemb öö`kulli nähä old Kuu (EMS 
IV: 160). vrd `kuuluvi = kuuluvil Sidä `mardaust oli `ennemi `rahva `kirjuis jo ka kovast `kuuluvi 
Kuu; `kuuluvil ’kuuldaval’ – Jõh; `kuuluvissigi ’lähikonnas’ Ei ole old siin `kuuluvissigi `ühtigi 
`luoma Kuu || ’kuuldagi, ligidalgi’ Ei suve `lindusi ole siin `kuuluvissigi Kuu (EMS IV: 160). 
kuuluvis Hlj (EKMS II: 170). kuulma smugri-?sam.: mrdE kul’ems (Raun 1982: 58). Vrt. kuuluma 
R 1. ’kostma, kuulda olema’ müristämese jüdin `kuulub `kaugeld Kuu 2. ’(kuulduste põhjal) teada 
saama, olema’ `kuulus, et `Suomess oli - - maa värisemine old Kuu (EMS IV: 157). 

sm kuuluvissa Vrt. kuuluva. 1. ’(äänen tms.) ”kuuluvissa” = kuuloetäisyydellä, kuuluvuusalueella; 
lähietäisyydellä, lähistöllä’ 2. ’tiedossa’ (SMS). Ensiesiintymä 1786 Ganander (Jussila 1998: 
121). Gan kaiken kansan kuuluwisa ’i alt folkets åhörö; som alle veta tala om’ (G 419 s.v. 
kuuluwa). Lönnr kuuluwa a. 1 act. (kuulua) ’hörbar, ljudande, ljudelig, förnimbar, förnimmelig; 
olla kuuluwilla ’vara inom omfånget för hörseln’; asia tuli kuninkaan kuuluwille ’saken kom till 
konungens öron (vetskap)’; minulla on neiti kuuluwissa ’jag har kunskap om en tärna’ 2) närhet, 
nejd; linnan kuuluwilla ’i slottets nejd’; olla k. johonki ’hänföra sig, höra till; lukea kuuluwaksi 
johonki ’hänföra till något’; oman kirkon kuuluwilla ’till egen församling hörande’; sanan 
muodostelukseen k. ’etymologisk’; 3) på långt håll synlig: notflöte (L I: 825). 

kuuluvis on laina suomesta, ja Kuusalussa siinä on jäljellä suomenmukainen geminaatta 

(kuuluviss). Suhonen (2000: 369) on esittänyt rinnastuksen. Kuusaluun ovat 

lainautuneet suomesta myös nähtävis ’nähtaval/nähtävissä’ sekä kuuluma ’kuulua, olla 

kuultavissa; kuulemma’ (sanat VMSK; EMS IV: 157). Periaatteessa kuuluvis voisi olla 

myös omaperäinen johdos (vrt. kuuluksis), sillä virossa on sama sanavartalo. 

käimatseld (käümätseld) adv. ’möödaminnes / ohimennen, käymäseltään’ Jõe Kuu      

← käima, käümä 

käimatseld ~ käümätseld ’möödaminnes’ Jõe Kuu, käimält ’möödaminnes’ Lüg, kautumini 
’möödaminnes’ Khk (VMSK); käimatselt JõeK, `käümätseld Kuu ’möödaminnes, korraks’ Ma 
lähän käün `käümätseld `toises peress ja tulen kohe tagasi Kuu; läksin käimatselt `sinna `sisse 
JõeK (EMS IV: 437); käimält ’möödaminnes’ Lüg `käimält `vaide `käiväd  kodo ja `lähväd `jälle 



 93

Lüg (EMS IV: 438); käimatselt ’üürikeseks, lühikeseks ajaks (rutuga, möödaminnes)’ Kuu: ta käis 
k. siin (EKMS IV: 858). 

Adverbi on omaperäinen johdos verbistä käümä johdetusta adjektiivista käümäne. 

Tavallisesti ne-adjektiivit johdoksineen taipuvat se-, ja harvoin on säilynyt vartaloon 

historiallisesti kuulunut ts-yhtymä kuten KuuPõ sanassa käümätselD ’möödaminnes, 

korraks käima’ (Must 1987: 75). Variantissa on vokaalisointu ja suomenmukainen y. 

VMS(K) esittää levikiksi Jõe Kuu, mutta EMS:n mukaan takavokaalinen variantti on 

Jõelähtmen keskimurteen sana. Variantti käimatseld näkyy levinneen fortisloppuisena 

(käimatselt) Jõelähtmen pitäjän keskimurteeseen (EMS IV: 437). 

kärama verbi ’vastu pidama, kestma; piisama; kõlbama / kestää; riittää; kelvata’       

Kuu Hlj 

kärama Kuu (kärämä) Hlj Kad ’vastu pidama, kestma; piisama; kõlbama’ Sest `parlastist kärab küll; Nie 
telad `täüdüväd sen suve kärada; `Vanker käras nii`kaua kui kuo sain, siis lagus Kuu; paneme 
sientele kuort ja sibulad `peale ja kärab küll; sie rät’ik kärab viel küll Kuu (EMS IV: 477); 
kärama ’kõlbama’ KuuKiA: see k-b küll! Vrt. kärsima ’kõlbama, sobima, kannatama, saama’ Kuu 
(-> Kannatama, Tahtma): tuul on kõva, nüüd ei k-i enam purjetada (EKMS II: 194 s.v. kõlbama). 
Vrt. kärssima ’püsima, kannatama; tarvitatakse rohkem eitavas kõnes: ei kärssi olla jne’ Kuu 
(Vilberg 1921: 183); targema ’välja kannatama (külma kohta)’; räägitakse: ei targe olla = ’ei 
kannata külma välja’ Kuu (Vilberg 1921: 187). Wied käŕsima, -sin, -sida, käŕzmä (d) c. negat. 
ungeduldig sein, bewegt sein, sich zu thun machen; – (poetisch) = kärsama [tässä on jokin 
oletettava vika tai epätäsmällisyys Jakob Hurtin mukaan] (W 250). 

kärama ~ kärämä vaikuttaa toistaiseksi rantamurteen omaperäiseltä verbiltä. 

Vokaalisoinnullisesta variantista kärämä EMS ei anna lause-esimerkkiä. Läheisen 

merkityksensä ja kär-alkunsa vuoksi verbi tekisi kuitenkin mieli yhdistää Vilbergin 

(1921: 183) esittämään Kuusalun verbiin kärssima ’kestää’, joka merkityksensä vuoksi 

puolestaan on todennäköinen suomalaislaina – ja siis eri lähtöinen verbi kuin 

yleisvirolainen kärsima ’malttaa’. Vilbergillä (1921: 187) esiintyy lisäksi Kuu targema 

’kestää kylmää, tarjeta’, joka on myös suomalaislaina. 

kömbas subst. ’paadi pärapuu / veneen peräpuu, pönkkä’ Jõe Kuu   vi kõmbas + sm 

pönkkä 

kömbas `kömbas, pl. kömpad ’paadi pärapuu’ Jõe Kuu (EMS IV: 604); kömbas, kömpad ’laia otsaga 
paadi päras olevad kõverad puud, mis tagumist põikilauda ja külje laudu ühendavad’ Jõe Kuu 
(Vilberg 1910: 381); kömbas pl. kömpad Jõe Kuu e. kömp pl. kömbad Sa ’laia otsaga, kõverad 
puud paadi päras piidalaua kinnitamiseks paadi külge’ (EKMS III: 8). kömbas 1910 yksi kortti 
jossa Vilbergin selitys Jõe Kuu; vrt. kömp, -ba, -ppa ’kolmjalg, puusakk, mis kaldal paadi külje 
alla asetatakse, et paat otse seisaks’ viska kömp külje ala Mus Panga 1930 – sanalipussa kuva 
kolmihaaraisesta oksasta. (EMKK.) Vrt. Wied kõmbas g. kõmpa ’Stelze’; kõmp g. kõmbu, kõmbi - 
- pl. kõmbid ’Stummelfüsse, Stelzen’ (W 371); kõmp pl. kõmbid Sa Muh e. kõmbas pl. kõmpad 



94 

HJn kö-, Hlj ko- e. komp pl. kombad KeE e. kemp pl. kembud Wd.: KiHa e. kompjalad ’karkjalad, 
kõrged kargud pehmel v. vesisel maal kõndimiseks v. lastel mänguks’: need on kõmbid, mille peal 
poisid kõnnivad Pöi | vigased käivad karkudega, aga terved poisid kompadega Mär || Kõmpidele 
sai ainult aia pealt või kivi otsast peale (Soar E 79) | uus ajasaag meil maha saagind kõmbid (Und. 
KL 170) (EKMS IV: 64 s.v. tugi). 

kömbas, kömpad merkitsee suurinpiirtein samaa kuin suomesta lainattu pöngad (ks. 

tätä), eräänlaista veneen istuinlautaa kiinnittävää ja tukevaa pönkkää. Sana vaikuttaa 

sellaiselta metateettiselta muodolta, jossa klusiilit ovat vaihtaneet paikkaa keskenään, 

kuten on tapahtunut esimerkiksi etelävepsän sanassa pädäräšti ’täpärästi’ (sana 

Kettunen 1943: 127). Metateesille ei kuitenkaan tässä sanassa ole mitään syytä tai 

selitystä. Todennäköisempi alkuperänselitys lienee se, että sanan mallina on ollut jo 

Wiedemannin (371) esittämä kõmbas g. kõmpa ’Stelze/paalu’, jonka õ rantamurteessa 

esiintymättömänä olisi substituoitu ö:llä, ja jonka merkityksenmuutokseen suomen 

pönkkä tai suomesta lainattu pöngad olisi vaikuttanut. 

 Eesti Keele Instituutin murresana-arkiston mukaan Saarenmaan Mustjalassa 

tunnettu kömb merkitsee kolmijalkaa, joka asetetaan tukemaan rannalla seisovan veneen 

reunaa, jotta vene pysyisi pystyssä, siis eräänlaista ’pönkkää’. 

kühnämä verbi ’aega viitma, kohmitsema, pusima / kuhnailla, kuhnia’ Kuu Hlj              

< sm kyhnätä UUSI ETYMOLOGIA 

`kühnämä Kuu, `kühnama Hlj ’aega viitma, kohmitsema, pusima’ Midäs tämä nüd `kühnäb seel, et ei 
`joua jo `valmis; Midäs sen `verguga siel nüd `kühnäd, et ei saa juo sidä ühe`kerra `terveks; Ega 
`valges old `aiga nii `palju tuas `kühnädä, eks oli `väljäs ka midägi `toimidust Kuu (EMS IV: 
645). Tekijännimet Kuu kühnämüs, kühnäüs, kühnüdüs ’kohmitseja’ (VMSK). `kühnämü|s g. -kse 
’pikaldane, kohmitseja’ Sie o jo niisugune `kühnämüs, et ei sie saa `miŋŋegi `tüögä `valmis Kuu; 
`kühnäüs g. -e Kuu = kühnämüs; kühnü|di pl. -timmed = kühnüdüs `Ilge kohe, ku üks nuor inimene 
`ninda `kühnüdi alade on Kuu; `kühnüdü|s g. -kse ’pikaldane, kohmitseja’ Küll sa oled üks 
`kühnüdüs, `milla sa samate saad `heinä `valmis Kuu (EMS IV: 645). kühnama e. köhmima ’aega 
viitma’ Kuu (EKMS I: 49). kõhnama (kohnama, Kuu kühnama) ’aega viitma’ Kuu Hlj Kad Lüg 
(EKMS IV: 527 s.v. viivitama). Wied kühmima -in, -ida, wälja k. ’sich eilig davon machen’ (W 
427). Vrt. köhnima ← kohmima Kuu Hlj VNg Lüg Vai Kad (VMSK); Jõe Jõh kohnama, Lüg 
kohnama(ije) ’saamatult midagi tegema, kohmima’, Lüg Iis kohnima, Jõh kohnema ’kohmitsema’, 
Har kohnitsama, Ris kohnitsema ’id.’, vrt. sm kohnata, kuhnata; Hlj köhnama, Lüg act. ind. pres. 
3. pers. sg. köhnäb, Vai köhnama ’kohmitsema’, Kuu Vai köhnimä, Hlj VNg Kad köhnimä 
’aeglaselt midagi tegema, kohmitsema’, vrt. sm köhniä (common in Finnish dialects) ’id.’ 
(Söderman 1996: 56, 64). `köhnama Hlj; (ta) `köhnäb Lüg ’kohmitsema’ tie, ära `köhna Hlj; - - 
Lüg vrd kohnama, kõhnama; `köhnima Kad, (ta) `köhnib R(-mä) ’(aeglaselt) midagi tegema, 
kohmitsema’ Midäs tämä nüd `köhnib sen ühe tüö `kallal `ninda `kaua; Eks täü vähä`haaval 
hakkada juo `köhnimä, siis saab `ennemb `huome `jälle tüöd `valmis ka Kuu; VNg; Vai - - || 
’rassima’ küll on sie `kange `köhnima Hlj; - - Lüg vrd köhmima (EMS IV: 597); `köhmima Kuu/-
mä/ IisR Puh; (ta) köhmib Kad Hls ’(saamatult) midagi tegema, kohmima’ - - vrd köhmitsema, 
köhnima (EMS IV: 596). 

sm kyhnätä ’hitaasta, vaivalloisesta tekemisestä (kulkemisesta tms.), vitkastelemisesta.’ Levikki: Tietoja 
POHK-P PERP ja liepeiltä, lisäksi yksittäistietoja (kartalla Kymi!). Vrt. kiehnätä, kuhnata, kyhnää. 
Lisäksi kyhniä ’viivyttelemisestä t. hitaasta tekemisestä: kuhnia, vitkastella; nyhertää, tuhertaa 
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tms.’ Levikki: Tietoja KARP SAVP KESP-E POHK-P KAI, joitakin tietoja liepeiltä sekä 
yksittäistietoja (kartalla Kymi). (SMS.) kuhnia ’viivytellä, vitkastella, aikailla’. Ei tietoja INK. | 
Viljanleikkuussa: Sitääk siin kuhnit jaloos; koukkaan viäl sirpil! Kymi (SMSK.) Gan kuhnin, -nia 
v. a. ’drölar, är långsam, fjäsar, bökar’, vid. kohnin, kahnii | mitä se kuhnij ’hwad drölar han?’ (G 
390); kohnin, -hnia v. a. (kuhnin) bökar, skubbar, snaskar, klöser, klår sig i hufwudet; gör 
långsamt, leniter qvaerendo moveo, scabio, tarde ago (G 354). Lönnr kuhnata v. ’söla, dröna, gå 
och dröla, snuska, stöka’; kuhnia v. moder. = kuhnata; jfr kahnia2 (L I: 778); kahnia v. moder. 
(kahnata) ’smått gnida l. mala; smått glida; 2) söla, dröna (kuhnia)’ (L I: 444); kyhniä = kuhnia (L 
I: 832). kuhnia ’vitkastella’ ensiesiintymä 1786 Ganander (Jussila 1998: 114). 

kühnämä on deskriptiivinen verbi, jolla on selvä vastine suomessa. Suomen verbin 

kyhnätä levikki vaikuttaa liian pohjoiselta, mutta SMS:n uuden verkkoversion 

mainiossa levikkikarttatoiminnossa sanan yhdeksi levikkipitäjäksi on merkitty Kymi, 

joka onkin sekä mahdollinen että todennäköinen Kuu Hlj lainan saantialue. Mainitun 

karttatoiminnon mukaan Kymissä esiintyvät myös saman sanueen samanmerkityksiset 

verbit kyhniä, kyhnystää sekä viimeksi mainitun deverbaalinen johdos kyhnys. 

Söderman (1996: 56, 64) rinnastaa aineistonsa merkitykseltään nyt tarkasteltavaa verbiä 

täysin vastaavat verbit kohnama, kohnima; köhnama, köhnima ja vertaa niitä suomen 

murteissa tavalliseen verbiin köhniä. Suomen etymologiset sanakirjat eivät esitä näiden 

sanueiden sanoja. Verbin kühnämä jälkitavun i on substituoitu ä:llä. 

küla|kurn subst. ’külakuhi, teatud mäng / tietty leikki’ Jõe Kuu   ← küla + kurn, vrt. 

külakuhi 

külakurn Jõe Kuu, külakuhi ’mäng’ Kuu Jõh (VMSK); külakurn ’külakuhi’ (EMS IV: 657), külakuhi 
’naljamäng, kus heidetakse end üksteise otsa hunnikusse’ Küla`kuhja tegemine oli `muidugi `suure 
kära ja `kiljumisega Kuu; siis `poisid on külä`kuhjas, rüsäväd, ajavad külä`kuhja üks `tõise `õtsa 
Jõh; `Lapsed tegivad küla`kuhja, `kargasid üks`teise kukkile IisR; mitu tük'ki ületside, kas vai 
`laeni, aga muku `pilseva, t ̮olli küläkuhi; tennu siss pimmet sikka, mes sa siss külä`kuhja teid Nõo 
(EMS IV: 656). 

külakurn on omaperäinen yhdyssana, joka on kuitenkin todennäköisesti oma variantti 

saman leikin Kuu Jõh IisR Nõo tunnetusta nimestä külakuhi. Yhdyssanojen perusosien 

merkitykset ovat kurn ’pesällinen haudottavia munia; (harv.) poikue’, kuhi ’keko, kasa’. 

Eesti murded -sarjan Tarton murteen tekstikokoelmassa on kertomus külakuhi-leikistä, 

jossa nuoret todellakin heittäytyivät kasaksi toistensa päälle (Keem 1970: 198–199). 

külmitama verbi ’külmetama; külmutama / kylmettää, kylmetyttää; palella, olla 

kylmissään’ Jõe Kuu   ~ külmetama 

külmitama ’külmetama’ Jõe Kuu, külmetama (kültämä) yleisvir., Kuu VNg Lüg Vai jne., külmatama San 
Kan Urv Har Rõu Vas Se, külmehtämä Rõu Vas Se, külmetuma Lüg, külmimä Kod ’külmetama’. 
Vielä Kuu külmidüs ’külmetus’, külmissäss ’külmetanud’; yleisvir. külmama Jõe Kuu VNg jne.;  
külmetus ~ külmedos Jäm Vll Muh Emm Käi Mär Vän Tor Hää Juu HJn Kad VJg Iis Trm Kõp Krk 
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Puh (VMSK). `külmitama Jõe, külmitämä Kuu 1. ’külma tundma; külma saama’ kahe`puoliksed 
ehk rahusimmed `külmitamisest ajab Jõe; minu `onkel - - `külmit siel, `hülgepüüs; jalad 
`külmitäväd, pane tegi sise; `ommiku `il'ja `külmitä viel `rannal, kas saab merele vai ei saa; mul 
olid `enne hüäd kääd, nie ei `külmitänned Kuu 2. ’külmutama’ vahest siis `hoieti ka igä [kalu 
jõuluks], `külmidetti siis, `lasti `jäätädä; [nad] kävid siit kalu `ostamass, olid Maalahe jääl kalu 
`külmitänned Kuu || ’külma tegema’ Treppi iest nii `liugane, kui `külmitäb ega siit saa üles 
`kuidagi Kuu (EMS IV: 690). 

Vrt. sm Lönnr kylmettyä v. subj. (kylmettää) ’frysa till, förfrysa, kallna, bli kall’; kylmetyin ja wilustuin 
kaupungin matkalla ’jag blef kall och frös på stadsresan’ (L I: 834). 

külmitama on omaperäinen foneettinen variantti Wiedemanninkin (430) esittämästä 

yleisvirolaisesta sanasta külmetama. 

laagvesi subst. ’teatud ravim / halvausvesi, tietty lääkeaine’ Jõe Kuu Hlj   < sm laakvesi 

TARKENNETTU ETYMOLOGIA < ru slagvatten 

laagvesi (ravim) kes on `ehmatand, sie vottab laagvett, sie puhastab verd ja lahutab Jõe; laagvesi, ia rohi 
`kõigi `aiguste `vasta Hlj (EMS IV: 760); laagvesi ’arstirohi, mis mitme haiguse vastu hea olevat; 
toodakse Soomest salakaubana sisse. Soomes nimetatavat seda ”alvaja vesi”.’ Jõe Kuu (Vilberg 
1910: 381.) 

sm laakivesi: Laakvettä = huimaukseh ja hiarottih ohamuksii Iit | laakvesi. laakin lyämii voileltih 
laakvelel. Iit | laakves Iit | laakivesi, laakivettä Iit | laakves Laakinlyömälle käyteteltih laakvettä. 
Anj | laakivesi Pyht | laak'ves ’halvausvesi’. Laak'verel hölvättih ohamuksii kon sai laakin. 
Silmäluamih laak'vettä. Kymi | Sih kon se lankes permannul nii vaikka het hiaruttih sit ja kaarettih 
laak'vettä suuh nii ei siin ollu enääh ei henkii ei helmii. Kymi | Milläs sit siit parannettih: 
laakverel valelttih. Viätih kuumah saunah. Annetih haistaa laakvettä. Ja laakverel hiaruttih 
ohamuksii. Kymi | laakves, -veen l. -veren Maalla tavallista kotilääkettä. Kymi | laakvettä Sip | 
laakves, laakvelen Vla | laakvesi Luu | laakvettä Mieh | (1800-l. 1900-l. Tytärsaari) ”Laakves.” Oli 
kyllä. Käytettii hieromiissee, jos oli puutus tautii, missä kohalla vaan ”hirejää/ hivjää”. Käytettii 
halvaus tapauksissa myös. Tyt | laakives, -veen Lava (SMSA.) laakvesi ’halvausvesi’, 
apteekkilääke. Suomenlahden ulkosaaret (Talve 1996: 334); laaki ’isku; sairaus, halvaus; 
onnettomuus’, laakivesi ’halvausvesi’ (> vir.  murt. laagvesi id., tuod. Suomesta) < nr. slag ’isku; 
halvaus’ jne., slagvatten ’halvausvesi’ (SKES 267). Vrt. halvaus|vesi s. Rinn. halttaus-, halvavesi. 
eräs (halvaantuneen hieromiseen käytetty) nestemäinen lääke. Tietoja VAR SAT POH HÄM KYM 

KES, joitakin tietoja liepeiltä sekä yksittäistietoja. Vrt. laakivesi. | Käytettiin halvausvettɛ, 
slaakvettɛ, jos pɛɛtɛkin sɛrki. Sau | laakives ja halvausves ne oli vaa talon apteekki. Lava (SMSK 
s.v. halvausvesi). 

ru slag|vatten [slaag-] (numera bl. i skildring av ä. förh.) till 7, om olika vid slaganfall (utvärtes l. 
invärtes) använda flytande läkemedel; särsk. dels om lösning av rosmarinolja o. timjanolja i sprit 
(äv. i uttr. vitt slagvatten), dels om (utvärtes använd) tinktur beredd av (rött sandelträ,) kanel, 
muskot, rosmarinsprit o. lavendelsprit, aromatiska lavendeldroppar (äv. i uttr. rött slagvatten); jfr 
droppar, -spiritus. Chesnecopherus RegIter E 2 a (1613). Slagvatten eller slagspiritus är ett starkare 
bränvin, destilleradt på rosmarinblad eller också endast försatt med rosmarinolja samt användes 
numera ej som medicin. BtRiksdP 1898, Saml. 1. II. 2: nr 220, s. 2. (Aromatiska lavendel- 
droppar) användas i folkmedicinen . . utvärtes såsom Rött slagvatten. Gentz Lindgren 185 (1931). 
Därs. (: Vitt slagvatten). 3) (†) till 7, om kolsyrad dryck (som enl. folktron kan framkalla 
slaganfall). 2NF 14: 609 (1910; angivet ss. använt för "ej längesedan"). Därs. (1917; betecknat ss. 
föråldrat). (SAOB 2006.) 

vrt. ruSm slagvatten slagvatn ut. pl. stn. ’Vatten i en båt.’ Py (OÖD 858). 

SKES:n (267) mukaan ruotsin sanasta slagvatten suomeen lainattu laakivesi on 

lainautunut viroon muodossa laagvesi. Södermanin (1996: 66) mukaan todennäköinen 

virolainen muoto olisi silloin laagivesi, joten hän esittää sanan lainautuneen ruotsista 
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hybridilainana (toinen yhdyssanan osa leksikaalisena, toinen käännöslainana). 

Suomenruotsissa ainoastaan Pyhtäällä esiintyvällä sanalla slagvatten on kuitenkin eri 

merkitys (’veneessä oleva vesi’; OÖD 858; tätä uudempaa sanakirjaa ei tosin ole vielä 

käytettävissä) ja Talvekin esittää Suomenlahden ulkosaarilta suomen muodon laakvesi 

(1996: 334), joten viron sana lienee kuitenkin lainattu suomesta. Nimen lainautuminen 

tavaran mukana on luonnollista: laakivettä salakuljetettiin Suomesta Viroon (Vilberg 

1910: 381), ja esimerkiksi Viinistulta on tietoja erilaisten reumalääkkeiden tuomisesta 

Loviisan ja Porvoon apteekeista (Luts 1968: 122). Suomen murteiden sana-arkiston 

mukaan sanan asu onkin laakvesi kymäläismurteiden Iitissä, Anjalassa, Kymissä, 

Sippolassa, Valkealassa sekä eteläkarjalaismurteiden Luumäellä, Miehikkälässä ja 

Tytärsaarella, ja i:llinen asu tunnetaan näillä murrealueilla ainoastaan Iitissä (molemmat 

muodot tunnettuja), Pyhtäällä ja Äyräpäässä. Epäilen vahvasti sanan laagvesi 

lainautuneen viron rantamurteeseen Kymistä tai Tytärsaarelta. 

laiutasa adv. ’laiuti/leveydeltään’ Kuu Hlj   ← lai 

laiutasa KuuK, `laiutasa Kuu Hlj ’laiuti’ Vana ajujää lais `miŋŋe pääl asusimme oli - - kolm `kümmend 
`mietri pikk, `laiutasa ehk `kümme Kuu; neli `sülda pikkutasa, kolm `sülda `laiutasa (maja 
mõõtudest) Hlj; kuuskümmend neli `meetert `võeta laiutasa seda moad, nüid `tehta seal uut tied 
KuuK (EMS IV: 867); laiutasa ’laiuse poolest, laiuse järgi, laiuselt’ (EKMS II: 394). Wied 
laiutaza, laiute (laiutes, laiuti, laiati) ’der Breite nach, in der Breite’; – = laialdaza. (W 451.) 

laiutasa on omaperäinen johdos yleisvirolaisesta adjektiivista lai. 3. persoonan 

possessiivisuffiksilla -sa muodostettu adverbi (Must 1987: 219–223). On 

mielenkiintoista, että Wiedemann tuntee sanan eikä anna sille levikkirajoitetta. Vrt. 

tohutasa. Possessiivisuffiksilla muodostetuista adverbeistä ks. lukua 3.2.1.2. 

lajakas subst. ’vali hoop / läimäys’ Jõe Kuu   ← lajata- + -kas 

*lajakas laja|gas(s) g. -ka Kuu; pl. lajakad Jõe ’vali hoop’ `seitseteisskümendall `jaanuaril `käia 
koppimas - - ikke iad lajakad `panna, nii et koe `kuuleb Jõe; pand kohe vanamelle `vasta `perset 
üä lajaka Kuu || ’noos’ Mes neist kalujest nii `suure lajaka kuo toid Kuu (EMS IV: 868); lajakas 
’hästi kõlav hoop’ Kuu (EKMS I: 528). laja|Gas g. -ka Jõe ’kõva hoop, löök’ (Must 1995: 662). 
lajama Kuu JMd Trm Ksi, laea- Saa Lai ’kajama’ kägu kukub, et mets lajab `vasta JMd; 
Kurikatega lõivad vahel külas üks-ühe võidu nii et küla lajas Trm; kukkusin maha nii et laeas kõik 
Lai vrd lajatama; lajatama Jõe Kuu Hlj VNg Mär K/laea- Nis/ Lai/laea-/, -eme Pst Hel; Laetama 
Käi 1. ’vastu kajama’ puu läks maha nii et mets lajatas Jõe; tagus nii et perand lajatas VNg; - - 
vrd lajama 2. ’lööma, virutama’ lajatas `vemblaga `vasta `lauda VNg; - - (EMS IV: 868). Vrt. 
lojama ’lööma’ (hrv.) – selle lohele täüdüb pähä lojada, muidu hüppäb viel üle parda Kuu (Must 
1960: 135). lomama, lomima (Must 2000: 179–180)? Wied lajatama, -tan, -tada ’wiederhallen’ 
(W 451); lajatama : lajatada : lajatan ’korraks lühidalt valjusti kõlama; lööma, virutama’. Vadja 
plajauttaa, plajahuttaa ’laksatada, lajatada’, isuri plajahuttaa ’lajatada’. Häälikuliselt ajendatud 
tüvi. Lähedane tüvi on nt sõnas lakatama ja soome läjähtää ’lajatada, plartsatada’. (EES 224.) 
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Omaperäinen substantiivinjohtimella -kas muodostettu deverbaalinen johdos 

yleisvirolaisesta onomatopoeettisesta verbivartalosta lajata- ’läimähtää, läjähtää’. 

largin subst. ’logard / vetelys, vätys, hulttio’ Kuu Hlj 

largin ’logard’ Kuu Hlj (VMSK); `largin g. -a Kuu Hlj ’logard, purjutaja’ `Toistest `poistest said igä 
mihed, üks läks `larginaks; Sidä `largina mei oma `paadi`seura ei oda; Oli üks `largin, `hantalad 
`seljäs Kuu (EMS IV: 951); largin, g. -a ’joomar, tööpõlgur’ – sidä largina mei oma paadiseura ei 
oda Kuu; vrd Hlj larGin, -a ’looder, joodik’ (Must 1960: 134). Vrt. lakard (lagerd lakart) ’joodik’ 
VNg Hää Jür JMd Koe VJg Sim Iis Trm Kod Ksi Lai Plt KJn Trv, lakevasikas Kaa Pöi Muh Rid 
PJg Tor Hää Saa Iis Trm, lakik PJg, lakur Käi, lakõss Võn Kan Urv Plv Vas, lall(u) Kuu Hlj VNg 
Lüg Vai, latrus Kuu (VMSK). Wied lakart g. lakarti (lakert) ’Säufer, Schmarotzer’; lakardama 
’saufen’ (W 451). larand Võn; lakard; lakekalp, -i (Wd.: Sa, rl.); lakekauss e. lakekoor e. 
lakevasikas (EKMS I: 727 s.v. joodik); larka ’laisk ja lohakas inimene’ Kuu KJn (EKMS II: 412 
s.v. laisk). Vrt. lodamus ’logard’ VNg Kse Tõs PJg Tor Hää VJg Hls, logamus Hlj 
Kad, logand Kan, logard (logart) Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Jaa Pöi Mär Kse Tõs Koe VMr Rak VJg 
Iis Trm Kod Lai Plt KJn Vil Trv KodT San Kan Plv Räp, logask(i) Mar Mär Kse Mih Tõs Aud 
PJg Hää Saa Hag JMd Lai Plt KJn Hls Ote Urv, loistam Hää, lokard (lokart) Juu Krk Ran Puh 
Nõo Kam Rõn Urv, lokert Krk, lokerus Hel Võn Ote Kan Urv Krl Rõu Plv Vas, lokõr Plv, 
londerdes Kei, londõrd Khn, longard Rid Vig Hel, longe Kod, longerdis (longerts) Kse Hls, 
longerjas Kuu, longus (longos) Kuu Jäm Khk Pöi Muh Khn, lonkar Jõe Vai, loobard Puh, loobert 
(loobõrd) Krk Hel Urv, loobõr Plv, loobõruss Kan Plv Räp, loodva (lootva) Se, loogand Urv Plv 
Vas Räp, loogard Rõn, loogats Krk, looger Krj Vas, loogerd Trv Krk Urv Krl, loogõrus(s) San 
Krl Har Vas Räp, lorosk(i) Mar Kod, lorvand Kuu, lorvendus Kuu, luukam Hls, lökärd Nõo Rõn 
kaikki id. (VMSK). logard ’logeleja inimene, laisk’ (EKMS II: 411 s.v. laisk, myös EKMS I: 529 
s.v. hulgus). 

Viron murteissa on muutamia omaperäisiltä ja deskriptiivisiltä vaikuttavia la-alkuisia 

laiskan tai juopottelevan ihmisen nimityksiä; lo-alkuisia taas on runsaasti. En ole 

löytänyt sanalle largin varsinaista vastinetta. 

latsikune adj. ’lapergune, lapik / litteä, latuskainen’ Jõe Kuu 

`latsiku|ne g. -se Jõe Kuu ’lapergune, lapik’ muist kivid on `latsikused Jõe; Nagu `kelga jalas `paadi all, 
`paadi ala olid `lüödüd `latsikused `rauad; `Kammilad oo tänäoon `oite `latsikused, eks nee 
sügüsel lähä `aeva `paksumaks Kuu vrd latsergune; `latsik ’lapik’ – Vai vrd latsikaine; `latsikaine 
’lapik’ küna on`latsikaine (lamedapõhjaline), seda on `raskemb `ümber `tommada VNg vrd latsik 
(EMS IV: 999). latsikune Jõe e. laatsikane Kad e. latsergune Jõh ’lame, lapergune, latergune’: l. 
paadipõhi, kivi, leib, paasik, nägu, pudel, uba, heinahunnik (Jõh) | l. kivi, pudel, kukkel (JõePä) 
(EKMS II: 424 s.v. lame). latsergu|ne Iis, `latsergu|ne RId(-i|ne VNg Vai), g. -se ’lapergune, 
lapik’ - - vrd latergune, latsargune, latsergaine, latserikko, latsikune (EMS IV: 998). Vrt. 
lattergune lai lattergune Kuusalu Tapurla /har/ (WS 237). 

sm lattea (Lönnr 1874; paik. etup. länsimurt.), latuskainen (Jusl 1745; yl. et. ESm), latiska (EPohjanm 
LaatKarj ja ymp.), latiskainen (EPohjanm) id., latistaa, latistua ~ ink latistua ’litistyä’ | ka latakka 
’litteä’ | va latikke̮ id. | vi latakas ’leveä ja litteä esine’. Deskr. sana, jonka yhteyteen voivat kuulua 
- - – todennäköisimmin nämä ovat kuitenkin erillisiä, deskr. sanoja. Samantapaisia, nuoria deskr.-
sävyisiä sanoja on runsaasti omassa kielikunnassamme (ks. näistä s.v. lappea) sekä muualla, mm. 
nr flat ’lattea, litteä’, ns platt id., liett platùs, latv plats ’leveä’. Ks. myös latikka. (SSA 2: 52.) 
Lönnr lattea a. ’platt, hopplattad (latistunut)’; latuskainen a. ’platt, flat’ (L I: 898). 

Deskriptiivinen latsikune on rantamurteen omaperäinen variantti. Södermanin (1996: 

68) aineistossa on VNg Lüg Jõh Vai Iis latsergune, jota hän vertaa käsillä olevan sanan 
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lisäksi sanoihin Jõh Vai latsergaine, Vai latserikko, viP laterguine sekä sm latsakka, ink 

latsu, latsukkaine id. Toikka (2003: 50–51) vertaa oman aineistonsa sanaa latsergaine 

vielä sanoihin Vai latsikaine, Vai latsik ’lapik’. Suomessa on vastaavan kaltaisia sanoja 

(lattea, latuskainen), mutta SSA:n (2: 52) mukaan äänneasultaan tämän tyyppiset 

’latteaa’ merkitsevät sanueet ovat jopa eri kielissä tyypillisiä. 

lauastama1 verbi ’lõnga, nööri või köie keermeid lõdvendama / löysentää köyden 

kierteitä, purkaa köyttä, nyöriä t. lankaa’ Jõe Kuu   ← laug 

lauastama ’~lahti harutama’ Jõe Kuu (VMSK), lauastama Jõe, `lauastama Kuu 1. ’lõnga, nööri või köie 
keermeid lõdvendama’ köit tuleb `enne lauastada, siis saab `pitsida; obune lauastanud köie ära, 
kierd tulnud `köie pealt ära Jõe; Sidä `paula ei ole `lauastetud, nüüd on `keerdänd `vergu kogu 
`jüskü ühe `köüe; Mes sest `paulast sis ̮nüd ärä `lauastid, nüüd lagub jo ärä Kuu vrd lauestama, 
lautama (EMS IV: 1007); lauastama ’lauks, laugeks, lõdvaks tegema, lahti keerutama, keerdusid 
pealt ära käänama’ Kuu: köit l. | ma l-sin selle lõnga ära (EKMS II: 445). lauuastama (kaaret 
u:iden alla) ’lahti harutama, luuendama?’ verkku lauuastama (keeruit? lahti päästma) Kuusalu 
Tapurla /har/ (WS 237). Vrt. lauestama `lauestama Hlj, -mma Lüg = lauendama `köit lauestamma. 
`köie ärä `lauestanned Lüg vrd lauastama, laugestamma, lavvestamma (EMS IV: 1017); 
laugestamma `laugestamma ’laugjamaks tegema’ äkkiline mägi `tullõ `laugesta Vai (EMS IV: 
1021); lavvestamma `lavvestamma ’lautama’ `tarvis `lavvesta `nuora `säiged Vai vrd 
lauvustamma (EMS V: 19); lauvustamma `lauvustamma Lüg Jõh(`lavvu-) ’lautama’ obone 
`kierotab, `juokseb `ümber, `lauvustab `köie `vällä Lüg; `lõŋŋa `lavvustetta Jõh vrd lavvestamma 
(EMS V 16); lauendama `lauendama Kuu VNg Kad(laue-), -mma Vai ’lauks tegema; lõnga, nööri 
või köie keermeid lõdvendama, lahti harutama’ ärä `lauenda `langa ärä Kuu; `langa `tarvis 
`lauenda, `langa on `kieros Vai; lauendasin `lõnga, muidu ei kõlvand kududa, oli `liiga kierd Kad 
vrd lauestama, laugudama, lautama (EMS IV: 1017); lautama `lauta|ma, -da Phl L Ris Juu JMd 
Sim Kod Ksi Lai Plt Pil, `lauta Muh, laudata Mar; `laudama, laudata Saa ’laugeks tegema’ (EMS 
V: 14); laugudama ’keerust lahti, lauks tegema’ obune laugudant köve ära, teind `laugegs Käi 
(EMS IV: 1022); vrt. `lauenduma ’lauks, tasaseks muutuma (merest)’ meri `lauendub; `laine 
`lauendub Kuu (EMS IV: 1017); lauenduma Kuu ’vaikseks jääma’ (VKMS). 

Vrt. laug, -ui 1. ’madal, libamisi (merepõhi, rand)’ 2. ’vähekeerutatud (lõng, nöör)’ Jõe Kuu (Vilberg 
1910: 382); laug g. lau R(g. `lauvu Hlj Lüg, `lavvu Jõh; n. lau Kuu Vai, `laugu Vai) Khk SaId(g. -
o Vll) Muh L K I; n. loug Jän Var 1.a. adj. ’lauge, lausk’ 1.b. subst. ’lauge kallakuga koht, 
pikkamööda alanev maapind’ 2. ’lõdva keeruga, vähe keerd’ 3.a. ’tasane (veest, lainetusest, 
voolust)’ 3.b. ’heatahtlik. pehme loomuga (inimesest)’ (EMS IV: 1018). 

sm laukea (ChrLenqv 1782; paik. Savo Verml) ’laakea, loiva, matala; lievä, löyhä (lanka)’, lauka ’matala 
ranta (Rymättylä, paik. Kymenl); tyyni meri (paik. Perämeren rannikko)’, lauku (LounSm Häme) 
’laukea’, lauko (paik. EPohjanm Satak), laukku, -o (LounSm) id. ~ va lauka, lauko ’lievä, löyhä 
(lanka)’ | vi lauge ’kalteva, loiva, tasainen’, laug (g. lau) id., lauk (g. laugu) ’matalikko’ | li lougə 
’hidas; hiljainen’. Samaa sanuetta kuin laueta, ks. tätä. MUSz 1873–81 704 (sm laueta ~ vi laug), 
VW 3 1888 181 (sm ~ vi li), SKES 1958 280–81 (+ va), EEW 1982–83 1247. (SSA 2: 53.) laueta 
(Hemm 1605; yl.), laukaista, laukoa, laukaus ~ ink lauvveta ’hajota, sortua’, lauvvata ’löysentää, 
hajottaa, purkaa’ | va (Kukk) laukīssa ’kiertyä auki, purkautua’, laukāb (prs.) ’purkaa’ | vi murt. 
lauge- ’sulaa, avautua (vesi)’. Johd. samasta kannasta kuin laukea, ks. tätä. SKES 280–281 sm ~ vi 
(SSA 2: 52.) Lönnr laukea l. laukia a. ’vek, böjlig; 2) dial. = laakea; 3) = lautainen 2 (L I: 899). 

Södermanin (1996: 69) mukaan verbi lauestama (Hlj lauvestama, Lüg Vai lauvestama) 

’lauks tegema, lahti keerama nööri, niiti, paela’ on johdettu -sta-verbinjohtimella 

yleisvirolaisesta sanasta lauge ’tasane, ilma keeruta (lõng)’. Toikka (2003: 51) viittaa 

Södermaniin ja rinnastaa tämän verbiin oman aineistonsa Lüg Jõh lau(vu)stama, 
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lavvustama ’lõnga siledaks tegema’, jonka Södermankin mainitsee. Jõe lauastama, Kuu 

`lauastama ’lõnga, nööri või köie keermeid lõdvendama’ on selvästi näiden sanojen 

foneettinen variantti. Söderman ja Toikka eivät kuitenkaan mainitse muuta 

itämerensuomalaista sanuetta, vaikka rinnastus sm laueta ~ vi laug on esitetty SSA:n (2: 

53) mukaan jo József Budenzin sanakirjassa (Magyar-ugor összehasonlító szótár 1873–

81: 704). 

lauastama2 verbi ’luhvama/kryssätä’ Jõe Kuu Hlj   lauastama1 

lauastama ’~luhvama’ Jõe Kuu Hlj (VMSK), lauvastab ind. pr. sg. 3. p. Jõe, lauvastama ’laeva, paati alla 
tuult juhtima, vallama, luhvama’ Kuu Hlj (Söderman 1996: 68); Wied lauastama, -tan, -tada ’mehr 
in den Wind wenden’ alla-pidi laskma, laskma laugjamine võtta (D); laugjamine, laze oder wõta 
laugjamine paat ’wende das Boot mehr in den Wind’ (W 463); `lauastama Jõe Kuu Hlj 2. ’laeva 
või paati allatuult juhtima, luhvama’ lauasta `paati, lase allapidi tuult, anna `rohkem tuult Jõe; 
`lauasta nüd laev `müöda `teisest `laevast Hlj (EMS IV: 1007); lauastama ’vallama, laeva või 
paati alla tuule juhtima, purjetamisel lõdvemalt tuule järgi sõitma, vedusama tuule alla pöörama’ 
Kuu Hlj, ’tuult rohkem purjesse andma, et paat kiiremini liiguks’ KuuKa (EKMS III: 1019). 
lauuastama (kaaret u:iden alla) ’laeva, paati alla tuult juhtima; vallama’ Kuusalu Tapurla /vanem/ 
(WS 237). 

EMS (IV: 1007) esittää lauastama-verbin merkitykset levikkeineen samassa sana-

artikkelissa. Tässä työssäni noudatan VMS(K):n hakusanajakoa, joten olen epäeksaktisti 

joutunut merkitsemään yläindeksillä kaksi eri merkityksistä verbiä lauastama, vaikka 

pidän niitä samana polyseemisenä sanana. Söderman (1996: 68–69) kirjoittaa Jõe Kuu 

Hlj verbin lauastama alkuperän olevan tuntematon, mutta minun mielestäni siitä ei ole 

epäilystä: itämerensuomalaista alkuperää olevassa Jõelähtmen ja Kuusalun verbissä 

lauastama ’löysentää köyden kierteitä, purkaa köyttä’ on tapahtunut 

merkityksenlaajentuma. Ristikkäin punottu köysi näet myös puretaan ristikkäisin 

liikkein, ja kryssääminen merkitsee sik–sak-liikkein purjehtimimista. Näin on saatu 

omaperäinen synonyymi sanoille kreitsima, loovima, luhvama, joille kalastajilla on 

epäilemättä ollut runsaasti käyttöä. Samalla tavoin laajempilevikkisellä verbillä 

kreitsima ’loovima/luovia’ on Jõelähtmessä ja Kuusalussa myös merkitys ’ümber 

mässima, keerutama / kiertää (ympäri)’, joka on lähes sama kuin verbien märlama, 

surlama merkitys (ks. näiden artikkeleita). Wiedemann (463) esittää saman verbin 

hiidenmaalaisena. Hiidenmaalle lauastama on voinut lainautua hiidenmaalaisten 

kalastajien käydessä vaelluspyynnissä rantamurteen alueella. 
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laum subst. ’õhuke õli- või jääkord veepinnal / veden pinnalla kelluva ohut rasva- tai 

jääkerros’ Jõe Kuu 

laum ’~kirme’ Jõe Kuu (VMSK); laum g. `lauma Jõe Kuu; n., g. `lauma Vai 1. ’õhuke kiht veepinnal’ a. 
’õli- või rasvakord’ `Rannal om laum, ei siel `kelba nüüd pesu lobutada; `Kalla õli meresse, sen 
laum ottab `laine maha Kuu b. ’jääkirmetis’ Merel juo laum pääl, `üösel tegeb `näädinge; `üösel 
on `loigule `lauma `pääle ottand Kuu 2. ’laam’ ajas `randa rüdüd, `ninda `suured - - `viimäst sie 
jää `lauma tuleb, üle `suure kivi ja alate tuleb `mutku kukkub `katki - - `ninda ̮t tuppa `kuulus seda 
`praukumist Vai (EMS V: 5). laum g. lauma 1. ’rasva, vere jne. kord mere vee peal, mis vett 
läikima paneb ja nagu valgeks teeb’ 2. ’valge viir meres vaikse ilmaga’ Jõe Kuu (Vilberg 1910: 
382). laum, g. -a ’õli või rasvakord veel’ – Kalla öli meresse, sen laum ottab laine maha (Kuu); 
vrd Kuu laum, -a ’õhuke jääkord’ (Must 1960: 135). laum, -a ’mingi aine õhuke kiht veepinnal’ 
Kuu: jää l. | rasva l. läigib vee peal | vere l. on vee peal | vaikse ilmaga on mere pinnal valge l. 
(EKMS I: 1206). laum, -a e. laam, -e Jõe Kuu Kad: l. on vee peal (EKMS II: 868). laum, -a ’läikiv 
õli- või rasvakord või vere vm. kord merepinnal’ Jõe KiKuu: rasva l. mere peal KuuVn | vesi 
laumas rannal, kus kilu pesti. Vrt. laame Jõe e. laam, -e Kad HljKä ’laum, õli või rasva kord vee 
pinnal’: kui kala pesti meres, siis ümberringi oli l. vee peal JõePü (EKMS III: 525); n., g. lauma 
Vai ’õhuke jääkord (mereveel)’ (Must 1995: 663). laum ’õhuke jääkord, näädiŋg’ lauma, lauma, 
laumasse; laumue, laumu, laumuesse Kuusalu Tapurla /har/ (WS 237). Kui tuule virvendüst oli siis 
pandi nüörigä vede paadikülgi hülgerasva, sie tegi lauma, nägi paremine Kuu Viinistu (EMKK 
s.v. ael). 

sm lauma (Agr., yl.) ’eläinlauma; veden pinnalla kelluva kalan t. hylkeen rasva (Kymenl)’, laume 
(Haapasaari), ’tyven (rasvainen) kohta veden pinnalla’ | vi (murt.) laum (g. -a) ’ohut jääkerros; 
rasva- t. verikerros veden pinnalla’ ? < germ *flauma- ’virta, tulva; veden pinnalla kelluva aine’, 
vrt. mn flaumr ’virta, tulva; telmivä joukko’, nr murt. flom(m)a, flom(m)as ’ruveta jäätymään’, uas 
Flomen (mon.) ’sian t. hanhen munuaisrasva’, ns murt. Flame, Fläme ’maidon t. keiton pinnalla 
kelluva rasva’. – Vrt. myös laama1-2. (SSA 2: 55.) laama2 (paik. lounmurt.) ’lätäkön pinnalla oleva 
lima’, (vesi-, veri)laamu (LönnrLis 1886) ’lammikko’ ~ ka loama ’lammikko, lätäkkö’ | vi murt. 
(Wied) laam (g. -a, -i) ’veteen levinnyt hylkeen rasva ja veri; jäälautta’ (sm > lpN murt. lābmâ 
’pieni lammikko’). Alkuaan varmaankin sama sana kuin laama1; vrt. lauma. (SSA 2: 32.) 

laum veden pinnalla kelluvan rasvan tms. merkityksessä vaikuttaa Jõelähtmen, 

Kuusalun, Kymenlaakson ja Haapasaaren yhteiseltä sanalta, sillä yleissuomalaisella 

lauma-sanalla on toinen merkitys. Laina-alkuperä on SSA:n (2: 32) mukaan 

mahdollisesti germaaninen. 

laumama verbi ’rasvakorraga kaetud olema / olla rasvakerros päällä’ Jõe Kuu   ← laum 

`lauma|ma, -da Jõe Kuu a. ’rasva- või õlikorraga kaetud olema’ Ei `tiie midä `laevust on meresse `aetud, 
vesi kohe kaik `laumab tänä; Siin on kilu `pestud, vesi `laumab `paksuld; `jüskü vähä `laumas meri 
- - jäi `jüskü joba - - `ninda `tardund olekusse Kuu b. ’jääkirmega kaetud olema’ meri `laumab 
Kuu (EMS V: 5); laumama ’valendama rasva, vere, jne. mõjul mere-vee pind; räägitakse: vesi 
laumab’ Jõe Kuu (Vilberg 1910: 382); vesi laumas rannal, kus kilu pesti (Must 1960: 135 s.v. 
laum); laumama ’laumaga, läikiva (rasva-, õli-, vere- vm.) korraga kattuma’ Jõe Kuu: meri l-b; vrt. 
laamama ’laumama’ Jõe: vesi meres l-b, siis on tal niisugune laame rasva kord peal, seda tuleb 
harva (EKMS II: 868); laumama ’valendama, valge kihina paistma’ Kuu: meri l-b rasva (õli) 
mõjul (vrd laum) (EKMS IV: 346). lauma|ma, -Da Kuu ’jää tekkimisel kahutama hakkama, 
pooltardunud olekus olema (merepinna k.)’ (Must 1995: 663). Vrt. laama. 

Suomessa ei tunneta vastaavaa verbiä, joten laumama on omaperäinen johdos Jõe Kuu 

substantiivista laum. 
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leebuma verbi ’lehvima / liehua, lieppua’ Jõe (Kuu) Hlj   < sm lieppua UUSI ETYMOLOGIA 

`leebuma Hlj, `lie- Jõe ’lehvima’ `riie `liebub voi `uetsub `tuule käes, `riide `kohta ika `üelda `liebub Jõe; 
`riie `leebub ajal Hlj vrd liepuma (EMS V: 23); liebuma Jõe, leebuma [?] ~ lieppuma Kuu, 
leebuma Hlj ’lehvima’ (Söderman 1996: 69). 

sm lieppua (ks. artikkelia liepuma). 

EMS antaa hakusanalle leebuma vain kahden pitäjän levikin Jõe Hlj, ja diftongiton 

variantti esiintyy tosiasiassa vain Haljalassa. Söderman (1996: 69) esittää 

pitkävokaalisen variantin olevan tunnettu myös Kuusalussa, mutta se on siinä määrin 

epätodennäköistä, että asia pitäisi tarkistaa murrearkistosta. Virheellisyyden puolesta 

puhuu myös huomattavasti tuoreemman EMS:n esitys. Söderman liittää lisäksi 

Kuusalun geminaatallisen verbin lieppuma tähän sanueeseen, EMS:ssa taas on nähty 

tarkoituksenmukaiseksi esittää se erikseen. Söderman (mts.) toteaa suomessa olevan 

samanlainen verbi liepata ’juosta, liehua’ mutta ei mainitse mitään lainautumisesta. 

Mielestäni siitä kuitenkin on kyse, sillä suomen verbin levikki on paljon viron verbin 

levikkiä laajempi. Haljalan leebuma voisi periaatteessa olla vanhempi laina kuin 

samasta suomen sanasta lainautunut liebuma (ks. tätä) ja siis lainautunut aikana, jolloin 

suomessa ei vielä ole tapahtunut diftongiutumista. Yksinkertaisempi selitys on 

mielestäni kuitenkin se, että Haljalassa diftongi on keskiviron vaikutuksesta oiennut. 

leebutama verbi ’lehvitama / liehuttaa, lieputtaa, heiluttaa’ Jõe Kuu Hlj   < sm lieputtaa  

UUSI ETYMOLOGIA 

`leebutama Hlj, `lie- Jõe Kuu ’lehvitama [kratt]’ siis `liebutas `ennast viel `aabade pial Jõe; tuul `toisina 
`liebuta `verku vabetel vai `riide `nüöril; Mes sest rahakodist kääss `liebudad Kuu (EMS V: 23); 
liebutama Jõe Kuu, leebutama Hlj ’lehvitama’ (Söderman 1996: 69). 

sm lieputtaa (ks. artikkelia liebutama). 

Södermanin (1996: 69) mukaan leebutama on kausatiivijohdos verbistä leebuma ja hän 

vertaa sitä suomen samanmerkityksiseen verbiin lieputtaa. Suomen verbin levikki on 

kuitenkin niin laaja, että pidän rantamurteen verbiä leebutama lainana suomesta. 

Hakusanana käytetty pitkävokaalinen variantti esiintyy kuitenkin vain Haljalassa. Se 

voisi periaatteessa olla vanha laina ajalta, jolloin suomessa ei ollut vielä tapahtunut 

diftongiutumista, mutta pidän todennäköisempänä, että diftongi on oiennut Haljalassa 

keskimurteen vaikutuksesta. 

 Södermanin väitöskirjan arvostelussa Suhonen (1997: 459) huomauttaa: 

”[Södermanilla] levikistä puuttuu VNg ja sana voi merkitä myös ’riputama’ (Hlj: 

lisasõnastik, josta ei ilmene, onko tällöin kysymyksessä ’ripustaa’ vai sen homonyymi 
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’ripotella’-verbi).” Vuonna 2011 ilmestynyt EMS (V: 23) ei kuitenkaan anna sanalle 

Viru-Nigulan levikkiä, ja mielestäni näistä merkityksistä ’liehua’ ja ’ripustaa’ ovat kyllä 

läheisemmät, sillä ripustetut verkot tai vaatteet voivat hyvin liehua, mutta niitä ei voi 

ripotella. 

leemutama verbi ’taga ajama / ajaa takaa’ Kuu Hlj 

`leemutama Hlj, `liemutama Kuu ’taga ajama; tagant kihutama’ `koerad `liemutavad `lamba ja `küütiväd; 
Ei obusele `vaesele `armu `annetud, üks `liemutamine oli `ühte `puhku Kuu; `leemutas taga (koer 
lambaid) Hlj vrd leemama (EMS V: 35); `leemama, `lie- ’taga või ringi ajama’ `poisid `leemavad 
tüdrukuid taga; `liemab `müöda küla, ei `seisa kodu Hlj (EMS V: 32); leemutama ’taga ajama, 
püüdma’ Hlj: koer l-b lambaid; vrt. leemama ’taga ajama, püüdma’ Hlj (EKMS III: 474); 
liemutama ’taga ajama, küütima, kihutama’ kuerad liemu(t)tavad lamba ia küüttiväd Kuu Tapurla 
/har/ (WS 237). 

Hlj leemutama ~ Kuu liemutama vaikuttaa täysin omaperäiseltä rantamurteen 

deskriptiiviverbiltä. Kuusalussa siinä on tapahtunut rantamurteen kahdelle läntisimmälle 

pitäjälle tyypillinen pitkän keskikorkean vokaalin diftongiutuminen (Must 1995: 21). 

leete|pael subst. ’kalavõrgu pullu pael / verkon kohon paula’ Jõe Kuu   < ruSm flet + vi 

pael 

lietepael Jõe, lietepaul Kuu: kui kala oli sügavamas, siis sai nied `liete `paelu järele `lastud Jõe; `lieted 
on pisukased puu `astjad, neil on `liete`paulad küliss, `miŋŋegä `panna `verkuje `külgi Kuu (EMS 
V: 144 s.v. liete); Jõe p. pl. lietteBaelu, Kuu n. pl. liettepaulad ’võrguujuki pael / floatrope’ 
(Söderman 1996: 69). 

Kohoja verkkoon kiinnittävää nyöriä merkitsevä yhdyssana on rantamurteen oma 

muodoste, jonka määriteosa leete on laina ruotsista (ks. artikkelia leetes). Sanassa on 

tapahtunut rantamurteelle tyypillinen diftongiutuminen. EMS:ssa ei ole enää VMS(K):n 

hakusanaa leetepael eikä sen hakusanan liete, lieter, lietes artikkelissa esiinny 

yhdyssanassa pitkävokaalista varianttia vaan diftongillinen Jõe lietepael ~ Kuu 

lietepaul. 

Verkon kohoina on vanhastaan käytetty tuohirullia, männynkuoren ja 

puunpaloja (nimityksiä pull, käba, laos); 1920–1930-luvulla kohot tehtiin pääasiassa 

korkista ja myöhemmin myös vaahtomuovista (ERKL 2007: 221–222, Troska). Korkki- 

ja joskus myös puukohoa merkitsevä leetes variantteineen on mahdollisesti vasta 1920-

luvun tienoilla käyttöön tullut sana. 
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Kuva 7. Virolaisia verkon kohoja. Oikealla ylhäällä korkkikoho. (ERKL 2007: 221.) 

leetes (liete liede) subst. ’võrguujuk / verkon koho’ Jõe Kuu Hlj   < ruSm flet 

TARKENNETTU ETYMOLOGIA 

liete, lieter, lietes `liete, `liede g. `liete Jõe(n. liede) Kuu; `lieter Jõe Kuu; pl. `lietrid Hlj, -ed Kei: `lietes g. 
`liete Jõe ’võrguujuk’ liede on üks püünise märk; `lieteid `tarvitatta `vergu `kande jouks, iga 
vahekohale üks `lietes Jõe; kui on pääl vie püüd ehk `triivis, `panna `verkule `lieted `pääle, mes 
`hoidab nied parajas `korguses. nie `lieted `jääväd `kandama, `vergud rippuvad `neie küliss. igä 
`aina kohal on `liede Kuu (EMS V: 144). lieDe ~ liettes n. pl. lietteD Jõe ’ankru- v. 
klaasmunakujuline võrguujuk’ (Must 1995: 663). leetes ~ liete ~ liede Jõe Kuu Hlj, lieter Jõe Kuu 
Hlj Kei ’võrguujuk’ (VMSK). leeter, leetrid (lieter) ’suured korgi tükid, ümargused, kandilised, 
vahest ka puust ehk üsna väikesed paari toobi suurused poojud, mis võrku parajas sügavuses 
hoiavad. Tarvitatakse siis, kui võrkudega ”pooles vees” kalu püütakse. Võrkude rivisse sidumise 
juures pandakse iga kahe võrgu vahele üks leeter.’ Jõe Kuu (Vilberg 1910: 382); leetes, leeted 
’väikesed, paari toobi suurused ankrud, mis poolesvees kala püüdjal võrku parajas sügavuses 
hoiavad (vt. ka I: leeter)’ Kuu (Vilberg 1921: 184); leede g. leete Kuu e. leeteastjas Kuu e. leeter 
g. leetri Kei Jõe Kuu ’väike (3–4 l mahutusega) ankur või suurem korgitükk, mis poolesvees 
kalapüügil hoiab võrku parajas sügavuses’ (EKMS IV: 634). liette (liede) 3-4 toobine vaadikene?, 
mis võrku vee peal hoiavad’ g. liette, p. liedet, liettesse Kuusalu Tapurla /har/; liette ’väikesed, 
paari toobised ankrud, mis pooles vees võrku parajas kõrguses hoiavad’ g. liette, p. liettet, liettesse 
Kuusalu Tapurla /har/ (WS 237). leetes: leettes ~ liettes Jõe ’klaasist või puust võrgukupp, mis 
võrku vee peal hoiab’, liete Kuu ’väikesed ankrud, mis pooles vees võrku parajas sügavuses 
hoiavad’, lietriD (pl.) Hlj ’väikesed tükid võrkudel, et need pooles vees seisaksid’, lieˋtreD Kei 
’räime- ja kiluvõrkudel korgist või puust pullud’ < rtsSm Pohjanmaa, Satakunta, Lääne-Turumaa 
flöit, Ida-Uusimaa flet ~ flöt ~ flyöt, Ida-Ahvenamaa fleite ~ flöitä ’õnge või muu kalapüügiriista 
kork, ujuk, käba’ (FO). Sobiv soome vaste puudub. (Raag 1988: 731.) 

ruSm flöte 1 - - fle_:t Bo, flø:t St Py, flyø:t Py n.1 - - ’flöte på metrev el. annat fiskredskap’. [Borgå, 
Strömfors, Pyttis (öNL).] Jfr flöta s.1, 3, flötan 1, flöton 1. (OFSF II: 127.) [flyta v. ’kellua’ - -; pt. 
- - flöut Si Bo Pä St, flöyt Bo St, flöit Py; – 1) flyta (på vattnet el. annan vätska); flytande driva på 
vattnet; om båt: flyta utan att taga botten (på grunt vatten). - - Jfr. flöta. – 2) rinna, flöda. Lf St Py. 
(OFSF II: 114.)] 

Raagin (1988: 731) mukaan kyseessä on suomenruotsalainen lainasana, sillä suomen 

murteissa ei esiinny vastaavaa sanaa. Söderman (1996: 69) pitää esitettyä 

todennäköisenä. Raag (mp.) ei ota kantaa lainautumisen lähtöalueeseen. Mielestäni se 

on todennäköisimmin Itä-Uudenmaan Porvoo, jossa tunnetaan e:llinen muoto fle:t. 

Ruotsinpyhtää ja Pyhtää ovat myös mahdollisia, mutta niiden varianteissa on ö (flö:t,  

flyö:t). e-vartalo on tavallisesti vain omaperäisissä sanoissa, joten sen syntyminen 

sanaan liete variantteineen on poikkeuksellista ja saattaakin johtua ruotsin 
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sanantaivutuksen määräisen muodon sidevokaalista e (sg. flet, fletet, pl. flet, fleten). 

Variantti leetes on rantamurteelle tyypillisesti s-loppuinen. EMS:ssa ei käytetä enää 

VMS(K):n hakusanaa leetes, vaan tilalle on otettu diftongillisten sanojen joukko liete, 

lieter, lietes. Kaikissa EMS:n esittämissä sanueen sanoissa onkin rantamurteelle 

tyypillinen diftongiutuminen, ja pitkän vokaalin sisältäviä variantteja on ainoastaan 

vanhemmissa kirjoissa. Liekö tässä kyse merkintätavasta – mikäli diftongit on merkitty 

lyhytalkuisina (ie) arkiston sanalippuihin, ne on ehkä vanhemmassa kirjallisuudessa 

”virolaistettu” pitkävokaalisiksi. 

lekut subst. ’lokuti/heltta’ Jõe Kuu   ~ lokuti;  Kuu legutimmed < sm lekuttimet UUSI 

ETYMOLOGIA 

lekut g. -i Jõe; pl. legutimmed Kuu ’lokuti’ Kugud `riidlid `ninda, et legutimmed on kaik verised ja 
rebalad Kuu vrd lõkutis (EMS V: 88); lokutid -> Rippuma: kuke l. (Pra Kuu ranna lekutid, 
legutimed, ledutimed) ’k. lotid e. lõpused’ KiHa Amb LoVi Jõh (EKMS I: 939 s.v. kana); vrt. 
lekutama (legutama) ’kõvasti naerma’ Kuu (Vilberg 1921: 184); lekutama ’kõvasti naerma’ 
Kuu: Mis otstarbe on sellel – kuidas ma pean ütlema? – sellel rumalal l:misel, sel halpimisel? (Vde 
AM 91) (EKMS II: 1091 s.v. naerma). Vrt. Wied lokuti pl. lokutimed (NW) (W 519). 

sm lekutin mon. lekuttimet myös asu lekottimet. KARE: Lemi Yläm Vahv Joh Koiv Kuol UusVl, KARK: 
Räi; Kukolla on leuan alla lekuttimet: heltat Lemi | lekuttimet ja heltat. Yläm | Leuvan alla ovat 
kukolla lekuttimet Koiv | lekuttimet ’leukaheltat’ se ko siipsaa'ollee männöö [kana sulkasadolle] 
sillo harja ja lekuttimet männööt mustaks. UusVl; lekutin = kukon t. kanan heltta lekuttimet 
sannoit. UusVl; lekutin -ttime, -tinta, -ttimmii, -ttimmii. Heltta. Kukolla ja kanalla; ”nuoka'alla.” 
UusVl; lekutin lekuttimet = kukon t. kanan leukaheltat ”kanal o harja ja siit o lekuttimet nää 
alahal. - - ne ko tulloo punaseks ni kana munnii mut ne ko tulloot mustaks sillo kana ei muni, 
lähtöö siipsaadollee [on saamassa sulkasadon].” UusVl; lekutin mikä elo omaks män lehmää 
ostamaa - - ni onks lekuti puhas (piti tunnustella, ettei helluvaisessa ollut muhkuroita. Siinä 
tapauksessa lehmässä oli nori). lehmäl on ja lekutin (myös). kukol on ja lekutin (heltta). UusVl; 
lekutin = lehmän kaulassa oleva irtonaisen tuntuinen osa, ”kaulahursti?” ”meil sanottii lehmä 
lekutin. se koitettii oŋks lehmäs nori.” [-Miten?] ”sitä koitettii sitä ylteistää? siel jos ol sellasii 
pienii muhkuroi sillo se ol nori syömä. se ol pilant sen lekuttimen se nori.” UusVl. (SMSA.) Vrt. 
Lönnr lekuttaa v. ’låta hänga l. hoppa, vagga av och an, gläfsa, skälla’ (L I: 912). 

VMSK:ssa hakusanana käytetty Jõelähtmen yksiköllinen lekut on todennäköinen 

omaperäinen foneettinen variantti viron yleiskielen sanasta lokuti. Kuusalun 

monikollinen legutimmed sitä vastoin on lainaa suomesta, sillä lekuttimet ’kanan ja 

kukon leuanalusheltat’ on SMSA:n mukaan laajalti eteläkarjalaisessa murteessa tunnettu 

sana. Viipurin läänin Uudeltakirkolta on erityisen paljon tietoja ja siellä sana merkitsee 

myös lehmän kaulan alla olevaa löysää nahkaa. Suomen kielessä on lisäksi Lönnrotin 

esittämä lekuttaa ’antaa heilua tai hyppiä, heiluttaa edestakaisin; haukahdella, haukkua’, 

joka epäilemättä kuuluu samaan sanueeseen. Vilbergin (1921: 184) esittämä verbi 

lekutama (legutama) ’nauraa kovasti’ liittynee myös sanueeseen ja voisi jopa 

mahdollisesti osin olla heltallisten lintujen kovaäänisyyden motivoima johdos. Vrt. 
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riemutim(m)ed. Saaresten (1953: 11) mukaan Viron saarilla esiintyy (h)elt pl. heldad Sa 

Muh ’kuke (kana) lotid e. lõpused’, jota hän vertaa yleissuomalaiseen sanaan heltta. 

lenksima verbi ’köit lappama / lappaa köyttä lenkeille’ Jõe Kuu   ← lenk(s) < ru länk 

`lenksima ’köit lappama’ Jõe Kuu vrd lenkima: `lenkima Jõe VNg, (ta) lengib Mus Käi Rid Ris; `lenkimä, 
(ma) `lengin Kuu ’köit, kangast vm (ringikujuliselt) kokku lappama’ `köiepuht on köis sedasi 
`lengitud `ringi Jõe; `Lengi `ankuri köüs ka lappesse; `Märjald ei saand vedämättä köüt kudagi 
`muodi `puhti `lenkidä; `Vergu lina `lengiti `vergu `argile Kuu; mina ise `käisin [nooda köit] 
`lenkimas VNg (EMS V: 100–101); lenksima ’köit ringidesse (lenksudesse) panema’ Jõe Kuu 
(Vilberg 1910: 382); lenkima Nõa PõHa e. lenksima KiHa ’sebima, lappama’ (EKMS I: 1170 s.v. 
kerima); lenkima e. lenksima e. lenki panema e. lenksudesse p. ’lingudena kokku rullima, sebima’ 
KiHa: köis pannakse lenki (Wd.) | l-i köis ära! | (valmis) kangast l. (EKMS II: 39 s.v. koondama). 
lenkima e. lenksima ’ringima’ Ha: l-i köis ära! (EKMS II: 77 s.v. korraldama); lenksima Jõe Kuu 
e. lenkima e. lenki panema ’nööri, köit suurte rõngastena pihku kerima, sebima’ (EKMS II: 1257 
s.v. nöör). Vrt. lenk ’~aas’ Jõe Kuu Hlj Lüg Vai Khk Ris HMd Kad, lenks ’~aas’ Hlj Jõh Vai HJn 
KuuK Kad; lenkeline ’←lenk’ VNg, lenklene ’loogeline’ Ris, lenklik ’loogeline’ Jäm Ris 
(VMSK); lenki id. Vai (Norvik 1996: 142). Wied leŋk g. leŋgi ’Verschlingung’ köiź pannakse leŋki 
’das Seil wird zusammengerollt’, leŋk-sõĺm ’mit einer Schlinge übergezogener Knoten’ (W 487). 
lenks Hlj, g. lenksu Kad KuuK, `lenksu Lüg(-o) Jõh Vai(n `lenksu) a. ’aas, silmus’ sia`sorka, sie 
on kahe `lenksu `muodi; tämä (võrgukivi) saab `lenksu (silmusesse) `panna Vai; lenksu 
’(jooksvasse) sõlme’ lõng läks `lenksu Jõh; panin köie üle `kuorma `lenksu Kad b. ’jõnks, käänak’ 
`luomad `käisivad `karja kurudes, kolm kuru `lenksu õli, kust tuli `luomidegä `mennä Lüg vrd 
lenk1 (EMS V: 101); lenk Lüg, g. leng|i Ris, -u Hlj/`l-/ Kad, `lengi Kuu Vai/n. `lenki/; ill. `lenki 
Hlj(-n’-) VNg, in. `lenkis HMd a. ’aas, silmus; lüli’ nisuke lenk oli `ümbar `masti ja siis oli 
`priistaŋŋu `otsas hark, mis läks sen `lengi sise, sie lenk kans `priistaŋŋu üleväl Kuu; [võrk] saab 
kivistattud, `paelad on all `võrkudel, saab sie kivi `leńki (silmusesse) `pandud; `teised - - 
`aitasivad siis neid `lenkusi teha [võrgukivide jaoks] Hlj; - - b. ’kõverus, käänak’ - - lenkis ~ lengis 
’kõveras’ `Aeva mogad `lengis (nutjal) Kuu - - (EMS V: 100). leŋk g. lenGi Kuu Hlj 1. ’silmus, 
aas; köieharu; ringikujuliselt kokkulapatud köis, kokkulapatud võrk’; 2. ’kurv, teekäänak’; leŋkki 
laskema Kuu ’käima, sörkima, jooksma’ (Must 1995: 663). Vrt. ringima ’köit merest väljavõtmise 
juures ringidesse panema, et ta mitte segamine ei lähe’ Jõe Kuu (Vilberg 1910: 425).  

sm Lönnr lenkki, lenkin s. ’länk, ringel, vriden vidjering’ (L I: 915). 
ruSm länk le̢ ŋkk Kb Nv Tj Pe-Pu Pö Te Po En Ka Iå mNL Si St, länk Mu Na Ky Lt Py, le̢ ŋk Bj Pö Nä Lf 

Br He Bo, läŋkk Ku d.I Kb Nv, f.ö. m.1. om var o. en av de ringar, öglor, byglar el.d. som 
tillsammans bildar en kedja. Allm.; ögla el. ring av vidja el rep; metallögla; lycka av snöre el. rep. 
Allm.; särsk.: järnbygel som håller fast plogkniv vid plogrygg. – Vrt. länka v. leŋkk(a) v.I. forma 
(ngt) till en länk. Te. (OFSF IV: 278.) 

ru länk ääntyy [lenk] vironruotsin ja suomenruotsin murteissa tavallinen Aristen [1933b: 74] mukaan (ks. 
Norvik 1996: 142) *länk Wp (Wichterpal i Estland), länki Nu (Nuckö i Estland) O (Ormsö (l. 
Wormsö) i Estland) Rg (Rågöarna i Estland) stm. 1 Bukt, krok – fvsk. hlekkr m ’ring’ m. m. (OÖD 
I: 580–581). 

lenksima on omaperäinen johdos ruotsista lainatusta substantiivista lenk (rinnastuksen 

on esittänyt Ariste 1933b: 74; myös Norvik 1996: 141–142). Norvik (1985: 9) on 

pitänyt sanaa lenks aiemmin suomalaisena lainana. Muoto lenks esiintyy pitäjissä Hlj 

Jõh Vai HJn KuuK Kad, mutta koska sananloppuinen s on sinänsä rantamurteelle 

tyypillinen, ei Jõelähtmen ja Kuusalun verbin muodossa ole ongelmaa. Sidevokaalina 

on i. Suomenruotsin murteissa länk esiintyy Länsi-Uudenmaan Bromarvissa, 

Tenholassa, Pohjassa, Tammisaaressa, Karjaalla, Inkoossa, koko Keski-Uudellamaalla 
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ja Itä-Uudenmaan Sipoossa, Porvoossa, Lappträskissä, Ruotsinpyhtäällä, Pyhtäällä 

(OFSF IV: 278). Tenholassa tunnetaan lisäksi verbi länka ’muodostaa lenkki’ (mp.). 

Myös suomeen lenkki on lainautunut ruotsista. 

lepsuma verbi ’lehvima, hõljuma; hüppama / liehua, heilua; hyppiä’ Jõe Kuu   < sm 

lepsua UUSI ETYMOLOGIA 

`lepsuma Jõe Kuu ’lehvima, hõljuma; hüplema’ küll aga `lepsub `ühte lugu `tantsu porandal Jõe; `Korja 
se lina sis `nüörild ära, `messe `lepsub siel `tuule kääs; Nie `hiukse ledid `aeva `tantsiess 
`lepsuvad taga; Vähägi tugevama `vuoga ott `vergurivid `lepsuma; `naine oli `vuhtind `vihtuda 
`vihaga, `ninda et `suured `rinnad olid `lepsuned Kuu (EMS V: 114); lepsuma 1) ’lehvima (tuule 
käes)’; 2) ’kärgama, hüppama’ Kuu (Vilberg 1922: 207); lepsuma ’hüppama, kargama’ Kuu 
(EKMS I: 592); lepsuma ’(tuules) lehvima’ Kuu (EKMS II: 570). lepsuma Kuu ’lotendama, 
ripnema’; lempsuma Jõe Kuu ’lehvima, liikuma, (tuules) lipendama; tolknema’ (Must 1995: 662). 
lepsuma ’~hüppama’ Jõe Kuu (VMSK). lõpsak/as, -a = lõlakas ’Nachtschwalbe’ Wied. dial. D, 
nach Mäger, Linnun. 105 in Ksp-en Kuusalu, Haljala Zuss-en öö-, üölepsak ’id.’ estn. deskr.-
onomatop. mit Adj.-suff. -kas (bzw. pejor. Dimin.-suff. -k, vgl. l. cit. pintsaku lepsakas (ein kurzer 
Rock), Kuusalu lepsak ’albern, narrisch, leichtfertig’, Jõelähtme (lepsutab last üles-alla ’ein Kind 
in der Hand hüpfen lassen, machen’, man beachte Kadrina, Puhja leputama ’im Dorfe 
herumalauten’; vgl. folg. lopsi/ma, -n, -da = lopsima ’klapsen, schlagen...’, Wied. Interj. klops! 
klopsti! ’klatsch’ ÕS klõpsima ’leicht klappern, schlagen’; ? ostseefi. onomat. ? vgl. fi. Lnr lepsa, 
lepsu ’fladderaktig, fladdrig; lättsinning, narraktig menniska’; vgl. vorg. (EEW 1420). 

sm Gan lepsun, -wa, -su v. p. ’hänger slak och rörs’ (G 478). Lönnr lepsua v. ’röras i hängande ställning, 
röra sig (lös), fladdra (om smärre föremål)’ (L I: 917). lepsu (melko yl.) ’veltto, pehmeä; 
saamaton’, lepsua (Gan 1787), lepsottaa, lepsuttaa (SAchrenius 1787); (kulkea) lepsutella, lepsiä 
(Gan) ~ ka lepsoa ’liikkua nopeasti, kevyesti, heilua, lepsua; lipittää’, lepsuttoa ’liikkua, tehdä 
(jtak) nopeasti ja kevyesti; heiluttaa’, lepsuo ’lepattaa’. Deskr. sanoja, vrt. lepattaa. (SSA 2: 65.) 
lepsua Liepeet, puukko, palmikko ja yleensä kaikki mikä ”hemppuu” (on roikkumassa), ”lepsuu” 
ihmisen kävellessä. yl. Ylö | riippua hervottomasti (jostakin pienestä esineestä) tav. Haus | 
lerpattaa, liehua vanh. tav. Perh. (SMSA). 

Muissa viron murteissa ei ole vastaavia sanoja lukuunottamatta lepsutama-johdosta (ks. 

artikkelia lepsutama). SMSA:n sanalippuihin lepsua on dokumentoitu vain Ylöjärveltä 

(HÄMP pohjoisosa), Hausjärveltä (HÄME keskiosa) ja Perhosta (POHK eteläosa), mutta 

joka lipussa sana ilmoitetaan tavalliseksi ja Perhossa myös vanhaksi. Se esitetään 

kuitenkin sekä Gananderin (478) että Lönnrotin (I: 917) sanakirjassa ja Achreniuksella 

vuonna 1787, joten voisi olettaa sanan jääneen vähitellen käytöstä ja suomen 

murreaineistoa kerättäessä olleen jo enimmäkseen kadonnut. SSA (2: 65) määrittelee 

sanan lepsu melko yleiseksi, ja mm. Karjalassa esiintyvä johdos lepsuttaa liittää myös 

sanan lepsua Karjalaan. Rantamurteeseen sanan on joka tapauksessa täytynyt lainautua 

suomesta. 
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lepsutama verbi ’hüpitama; kiigutama / hypyttää; keinuttaa’ Jõe Kuu   < sm lepsuttaa 

UUSI ETYMOLOGIA 

`lepsutama Jõe Kuu ’hüpitama; kiigutama’ `lepsutab last üles `alla Jõe; `lapsel oli tua votti kääss, `aeva 
lask samate, `lepsut `sengä ja ühe `kerra - - oligi üle `parda meress; `Terve `onnetuma `päivä 
`lepsutab `endäst `kiigal Kuu (EMS V: 114). lepsutama ’hüpitama (näit. last)’ Kuu (Vilberg 1922: 
207). lepsutama ’hüpitama’ Kuu: last l. (EKMS I: 592). Vrt. hüppitama ’üles tõstma ja alla 
laskma, lepsutama’ Kuu (Vilberg 1922: 205). 

sm Gan lepsutan, -tin, -ttanut, -ttaa v. a. ’fladdrar’ | puut lehtiänsä lepsuttawat ’röras, flächtas af wädret’. 
lepsuttelen, -sutella v. a. dim. ’rörer af och an, är slaak’ | nisät sian leuwwan alla lepsuttelit 
’spenarne hängde slaka, slindrade af och an under swin käken’ (G 478). Lönnr lepsuttaa v. fact. 
(lepsua) ’sättä i lös rörelse, skaka; suga smackande’; 2) v. imit. (lepsu) ’vara lättsinnig, fladdra’ (L 
I: 917). lepsuttaa | kävellä lepsuttaa Kuort (POHE) | juosta hyvin vetelän näköisesti, että vaatteet 
lepattavat päällä Siinä yks juostal lepsuttaa takki lepattoa tuulessa Vanh. Tav. Perh (POHK) | 
HÄMP: esim. mennee lepsuttaa (menee tassuttelee niin että hameen helmat lepsuu). Harv. Ylö | 
juoksee lepsuttaa yl. Hat | HÄME: saattaa lepsumaan Haus | flikka menee lepsuttaa Van. Tav. 6 | 
HÄMK: takin helmoista Asi | = riippua rikkinäisenä Hol | KARE: kukko lepsutti ensin siipiään ja 
sitten rupes vasta laulamaan. Luu | KARK: kepeää liikettä Räi | lepsuttua ’heilutella, puistella, 
pudistella, hypitellä, esim. jotain vaatekappaletta’; ’kävellä keveästi’ kävellä lepsutti Pari | 
lepsuttua deskr. kevyestä, huolettomasta liikkumisesta Imp Ruokojärvi [huomautus lipun sivussa: 
”karjalaa!”] | KARP: astua lepsuttaa Ilom | - - kävellä lepsuttaa (hilj.) männä lepsuttava Maan 
(SAVP) | tykkimyssyn nauhoista Jäms (KESE) | röijyn kielistä Vim (KESL) | ite oli lepsuttanu astua 
Kuhmo (KAI) | Viljan pohtimisen merkityksessä monta tietoa, samoin taikinan heittelystä. 
(SMSA.) 

Sana on todennäköinen laina jo Gananderin (478) ja Lönnrotinkin (I: 917) esittämästä 

suomen verbistä lepsuttaa, jonka murrelevikki SMSA:n sanalippujen mukaan on HÄMP 

pohjoisosa, eteläosa, HÄME keskiosa, HÄMK pohjoisosa, KARE koillisosa, KARK 

eteläosa, keskiosa. Dokumentoitu levikki on laajempi kuin sanan lepsua, ja koska 

lepsuttaa esiintyy mm. Etelä-Karjalan koillisosassa sekä Keski-Karjalassa, voi sen 

kohdalla vielä perustellummin olettaa sanan käytön vähentyneen ja levikin kutistuneen 

(vrt. lepsua). SSA:ssa (2: 65) lepsu määritellään melko yleiseksi. 

lestas subst. ’lestakala/kampela’ (Platichthys flesus; Pleuronectus platessa) Kuu Hlj   ← 

lest 

`lesta|s Hlj, g. -kse Kuu ’lestakala’ `kammilas oli sie, mis on sile `sel’jaga ja `lestas oli sie, mis on 
kivi`kammilas; `Meie küläs o nie `lestaksed, `miŋŋel nie kovad `kärnäd `seljäss on Kuu; `lestas on 
`ümmargune, kivikord `sel’jas Hlj vrd lest2 (EMS V: 120); lest g. lest|a S LäLo Kse Aud Pär Hää 
Ris HMd VJg Trm Äks, -ä Tõs Khn Kod, `lesta Jõe Kuu Hlj; pl. `lestäd Vai ’lestakala; 
kammeljas’ ega siel (rüsas) muud ole, `lestaid on ja moni `aŋŋeras Jõe; `meie `üiame `lestad neid, 
mis on kivi `kammilad Hlj - - vrd lestas (EMS V: 118). lestakala = lest lauseet Mus Mar Khn Trm 
(EMS V: 119). lesta|võrk ’lestapüügivõrk’ Ma olen nii `voibund, ma enämb tänä `lesta`vergule ei 
tule Kuu - - vrd lestvõrk (EMS V: 120). lest, -a LäE PE rand KiKuu LoHlj lestas: l-d on u. 26 sm 
pikad ja sileda nahaga (EKMS I: 892); lestas ’kammeljas’ Kuu; lestak (g. lestaki) ’kammeljas’ 
Kuu; leste ’kammeljas’ Wied.; lestakala ’lest’ Jäm, Mus, Mar, Tõs, Ris; lestakamm ’lest’ Mar 
(Mäger 1973: 31); lestane ’kalane’ Pöi, lest Jõe Kuu Hlj Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha 
Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa Rid Mar Kse Tõs Khn Aud Pär Hää Ris HMd VJg Trm 
Kod Äks (VMSK). Wied lestas g. lestase, lestakse = lest (SW = Põhja-Eesti edelaosa; saared, 
Pärnu- ja Läänemaa, osa Harju- ja Järvamaast) ’Butte (Platessa flesus)’ (W 489). Lest 
(Pleuronectes flesus): lest, lestakala Jäm Mus Mar Tõs Ris, lestakamm Mar, ?liivalest ’lest?’; 
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’kammeljas?’ Vai, maarjalest (Mäger 1973: 11). Vrt. lestak g. lestaki ’kammeljas’ Kuu (). Vrt. 
liivalest, maarjalest, ojalest sekä pütingilest (Kendla 1997: 26). lest: lesta : lesta ’õhuke lai 
moodustis; lapiku kehaga kala (Platichthys flesus)’ < balti; leedu lekštas ’lame; lauge, kallakas’, 
läti lesns, lēsns, lēss ’lame’, leste ’kammeljas; lest’; liivi liestā ’lest(akala)’. On ka arvatud, et 
häälikuliselt ajendatud tüvi. (EES 237.) 

’Kampelaa’ merkitsevä lestas on omaperäinen johdos yleisvirolaisesta sanasta lest id. 

Wiedemann (489) esittää molemmat variantit Pohjois-Viron eteläosan sanoina. lest 

merkitsee viroksi myös ’ohut leveä asia’, mikä Aristen (Kendla 1997: 26) mukaan on 

ollutkin kampelan deskriptiivisen nimen alkuperä. Raunin (1982: 74) mukaan nimitys 

on laina latvian sanasta liesta ja EES:n (237) mukaan balttilainen laina, jota verrataan 

liettuan sanaan lekštas ’lame; lauge, kallakas’ ja latvian sanoihin lesns, lēsns, lēss 

’lame’, leste ’kammeljas; lest’. Esimerkiksi fraasi heittää leipiä (ts. kiviä veden 

pinnalle) kuuluu virossa lesta viskama. 

liebutama verbi ’rüvetama; lehvitama / liata; liehuttaa’ Kuu Hlj   < sm lieputtaa + sm 

riepottaa PARANNETTU ETYMOLOGIA 

`liebutama Kuu Hlj ’määrima, rüvetama’ `liebutab keik oma `riided ära Hlj (EMS V: 143); liebu(t)tama 
’asjade? määrima, rüvetama’ Kuusalu Tapurla /har/ (WS 237). Vrt. leebutama ’lehvitama’ Jõe Kuu 
Hlj (VMSK), `leebutama Hlj, `liebutama Jõe Kuu ’lehvitama’ [kratt] siis `liebutas `ennast viel 
`aabade pial Jõe; tuul `toisina `liebuta `verku vabetel vai `riide `nüöril; Mes sest rahakodist kääss 
`liebudad Kuu (EMS V: 23). leebutama (← leebuma) (Söderman 1996: 69) ’liehuttaa’: levikistä 
puuttuu VNg ja sana voi merkitä myös ’riputama’ (Hlj; Lisasõnastik, josta ei ilmene, onko tällöin 
kysymyksessä ’ripustaa’ vai sen homonyymi ’ripotella’-verbi) (Suhonen 1997: 459). 

sm lieputtaa transitiivisena ’liehuttaa, heiluttaa’ ja intransitiivisena ’liehua, heilua’ (NS III: 138). 
lieputtaa (savmurt. Pohjanm Peräp) ’hulmuta, loimuta; heiluttaa’, liepottaa; lieppo, lieppu 
’väljäsuinen astia, leveä helma’ ~ ka liepottoa ’liehua, liidellä; hulmuta, loimuta’, liepetteä ’tuulla; 
astella jalat levällään’ (vrt. myös lievehteä ’heilua, hulmuta’ | vi (rantamurt.) leebuda ’leyhyä’, 
leebutada ’leyhyttää’ (? < sm). Deskr. sanoja, vrt. lieha, liehua, liekkua. Merkityksessä ja 
äänneasussakin voi olla lieve sanan vaikutusta. (SSA 2: 70.) lieputtaa SSA:n esittämän levikin 
lisäksi: Ruov, menee lieputtaa ’reippaasti, liukkasti’ yl. Hat (HÄMP), ’lepattaa syn. lerpattaa, 
liehua’ Tamm (HÄME), Kars Kong (KESP) (SMSA.) Gan ljepsutan, -suttaa v. a. ’smått fnaskar, 
fladdrar’; ljepsuttelen, -tella v. a. dim. id. qv. löyhötellä; ljepsahdan, -htaa v. a. freqv. idem. ac 
hypähtelöö ’tar små språng, har sina caprioler, cursito, salio, • skrinner ur händerne på golfwet 
som et kläde’, idem qvod luiskahtaa ’skrinner eller faller ned genom händerna’; ljepsahtelen, -
htella v. a. dim. ’fjäsar, inconstanter ago | se pä wasta ljepsahtelö ’är wisp, en wipstjert’ (484); 
liepä, -pän hameen ljepä ’kjortel fåll’, vel liepes, lieppehen s. vel liepi, -pen l. lieppeen s. idem ac 
palles fåll, skjörte, fimbria, klädes fåll, flijk av kjortel | waatteen ljepes ’klädes flijk, lista’ - - | 
ljeppeet pl. ljewet sing. vel ljewe, -pen s. idem | hänen waatteens ljepeseen ’på hans klädes fåll’ - - 
(G 483–484). Lönnr liepata, lieppaan v. ’fladdra, svänga; flacka’; liepe l. liepes, lieppeen s. (dial.) 
= liewe I (L I: 927); liepsuttaa v. fact. (liepsua) ’låta slinta, flyga, svänga; göra flygande, 
springande, fläkta, skaka litet’; l. siipiä (L I: 928). Vrt. Gan riepoitan, -tin, -ttanut, -ttaa v. a. 
’släpar som en trasa, sliter, rifver, immitis traho’; riepoitetaan, -tettaa v. p. ’släpes illa, truculenter 
trahor’ | hän pitää riepoitettaman ja heitettämän ulos Jer. 22:19; rjepoittaminen, -sen vel riepoitus, 
-tuxen s. ’svårt släpande, tractus inhumanus’; rjepottelen, -tella v. a. freqv. idem. ac riepotan 
’slarfwar, släpar, för omkring’ (G 788). riepottaa ’raahata, retuuttaa, lennättää; pidellä pahoin, 
”höyhentää”’ Pojat laskivat istuvillansa mäkeä, ja hyvä oli, etteivät äidit olleet näkemässä sitä 
vaatteiden riepotusta; riepotella: Myrsky riuhtaisi purjeen riepoteltavakseen (NS IV: 706). 

ka liepottoa ’liehua, liidellä; hulmuta, loimuta’, liepetteä ’tuulla; astella jalat levällään’ (SSA 2: 70). 



110 

Suhonen (1988: 98) on esittänyt hämäläis-savolaisen verbin lieputtaa lainautuneen 

viron rantamurteisiin. SSA (2: 70) ei mainitse hämäläistä levikkiä sanalle, mutta 

SMSA:n sanalippujen mukaan se ja myös keskisuomalainen levikki ovat olemassa. 

Tuntuu myös kummalliselta, että savolaismurteissa ja karjalan kielessä tunnettu sana ei 

esiintyisi lainkaan karjalaismurteissa. Toisaalta rantamurteen liebutama voi olla myös 

todennäköisesti Uudeltakirkolta lainatusta liepuma-verbistä omaperäisesti johdettu. 

Kuusalun ja Haljalan verbillä on EMS:n (V: 23, 143) mukaan suomenkin 

’liehuttaa’-merkityksen lisäksi merkitys ’ryvettää, sotkea’. Tämä viittaa mielestäni 

siihen, että sana on kontaminaatio suomen verbeistä lieputtaa ja riepottaa, joista 

jälkimmäinen merkitsee sellaista huonolla tavalla lieputtamista, johon hyvinkin voi 

liittyä sotkeentumista ja jopa rikkoutumista. Nykysuomen sanakirjan mukaan riepottaa 

merkitseekin ’raahata, retuuttaa, lennättää; pidellä pahoin, ”höyhentää”’, ja 

esimerkkilauseena annetaan Pojat laskivat istuvillansa mäkeä, ja hyvä oli, etteivät äidit 

olleet näkemässä sitä vaatteiden riepotusta; verbin riepotella esimerkkilauseena on 

Myrsky riuhtaisi purjeen riepoteltavakseen (NS IV: 706). riepottaa on ilmeisesti myös 

lainautunut Kuusaluun, vrt. riebutama ’koeruse pärast kiusama, käperdama, kallistama, 

kätega vabalt siit ja sealt kobama (neiut)’; kas mina olen õige sinu riebutava! (Vilberg 

1922: 252), VMSK:ssa merkityksenä on ’käperdama / käpälöidä, kopeloida’. 

liepuma verbi ’lehvima/liehua’ Jõe Kuu   < sm lieppua UUSI ETYMOLOGIA 

`liepuma Jõe Kuu ’lehvima, hõljuma’ lähän viel `kiiruga pael kääs `liepudes; [kui] `virmalised siin pohi 
all `liepuvad, et siis tuleb paha `ilma; kui ei `kuula, mis sa tied, `mutku pane `vemmal `liepuma 
(anna peksa); rebis `purje meil `katki, sured `lemsud `lemmeldasid `aina, nagu plagud `liepusid 
Jõe; `Korja ne `riided sield `nüörild `liepumast ärä, tuul tagub puruks; kolm `kümmend `aestat 
olen mere pääl neh `liepund, eks ma ole siis saand `mitmesugused `päiväd nähä; `Vergud `liepusid 
meres Kuu (EMS V: 144). vrd leebuma ’lehvima’ Jõe Kuu Hlj (VMSK), `leebuma Hlj, `liebuma 
Jõe ’lehvima’ `riie `liebub voi `uetsub `tuule käes, `riide `kohta ika `üelda `liebub Jõe; `riie 
`leebub ajal Hlj (EMS V: 23). liepuma ’lipendama, lehvima’, vrd liemendämä ’lehvima, 
lipendama’ (VK III: 388). lieppuma Jõe Kuu ’(tuules) lehvima; (merelainetel) kõikuma; hoogsalt 
liikuma; vehkima’ (Must 1995: 663). lieppuma ’öötsama?, kärnuma?, näit. pesu tuule käes 
kõrendal’ piiga pääl lieppumas Kuu Tapurla /har/ (WS 237). 

sm lieppua [Ellei maton hulpilo ole taiten tehty,] ne rupilaat tätä viisii lieppumaa, ne reunat rupilaat nii 
metkast lieppumaa. ei se uo mukava ko ne lieppuut. - - ne kupruvelloot. Vrt. liepukallaan. UusVl | 
lieppua ’heilua edestakaisin, kiikkua’ Jos kivi sijotaan nuoran nenään, niin se lieppuu kotvan, kun 
se kerran pannaah heilumaan. Ilo | takin helmat lieppuu = heilua (tanssiessa) Lep (SMSA). Vrt. 
liepata ’juosta; liehua’ (Söderman 1996: 69 s.v. leebuma). Ks. suomen sanoja myös artikkelista 
liebutama. 

Suomen murteiden sana-arkiston mukaan lieppua esiintyy Viipurin läänin 

Uudellakirkolla, Pohjois-Karjalan Ilomantsissa ja Leppävirralla Pohjois-Savon 
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eteläosassa. Suomalaisen laajemman levikin vuoksi sanan on täytynyt lainautua 

suomesta viroon, ja eteläkarjalaisen murreryhmän Uusikirkko on todennäköinen 

lainautumisen alkuperä. Suomen ie-diftongi on säilynyt lainassa. 

lihvendama verbi ’meelitama, lipitsema / mielistellä, liehitellä’ Kuu Hlj 

`lihvendama Hlj, -ämä Kuu ’meelitama, lipitsema’ akkas jo minu `ümber `lihvendämä; Tüdrik `lihvend 
`terve `ehtu `poissi `ümber Kuu; sie on `kange lihvendama, `targutas kohe `teise käest ära Hlj 
(EMS V: 171); vrd lihver|dama KJn, -dämä Khn, -teme Krk 1. ’lipitsema’ missa lihverdad ta 
juures KJn 2. ’tantsima’ lihverdäb parandal Khn (EMS V: 171), VMSK:n mukaan myös Plv; 
lihvendama ’lipitsema, sõbrustama, teisele meeldima püüdma’ Kuu (EKMS II: 852 s.v. 
meelitama); vrt. liverdama (liverdämmä) ’~lipitsema’ Kuu Hlj VNg Jõh Vai Khk (VMSK); 
liverdama Hlj VNg Khk, -amma Jõh Vai(-ämmä), -ämä Kuu Lüg 1. ’lipitsema’ küll [tüdruk] 
liverdab seal `poiste `ümber Hlj; `toine justku pugi `toise sise oma juduga, sie on liverdamine; 
`mulle ei `valli `niisukune liverdaja inimine VNg; sie liverdab siin `käia mittu `kõrda Jõh; `koera 
liverdä miu `ümber; `piigad liverdäväd `poigiga Vai; kas’s liverdab `jalgu `kautu Khk || ’hõõruma, 
masseerima’ liverdas `jalga Khk 2. ’lobisema, tühja juttu rääkima’ juba liverd ede, kävi 
liverdämäss Kuu; Kod vrd leverdamma (EMS V: 302). 

Kuu lihvendämä ~ Hlj lihvendama on deskriptiivinen verbi, joka vaikuttaa muiden viron 

samanmerkityksisten verbien foneettiselta variantilta. VMSK esittää 15 lipitsema-

merkityksisen verbin varianttia, jotka kuuluvat muutamaan eri sanueeseen toisen tavun 

eri konsonanttien perusteella. Kuusalun ja Haljalan verbille läheisimmät ovat 

lihverdama Khn KJn Krk Plv ja liverdama (liverdämmä) Kuu Hlj VNg Jõh Vai Khk. 

lilluma verbi ’vee pinnal hõljuma / lillua, kellua’ Kuu Hlj   < sm lillua UUSI ETYMOLOGIA 

`lilluma Kuu Hlj ’vee pinnal hõljuma’ Muist pudeli jäid meresse `lilluma, ei vajuned ära; para`aigu viel 
se `hirmus pilt `silmije iess, kui mihed `lillusid, `mustad pääd aga nägüsid vie pääl Kuu; vrt. 
`lillutama ’ujutama’ `vennad siis `vestid `kaarnast `paatisi ja neid sai `lilludettud `juomiss Kuu 
(EMS V: 220). lilluma ’vee vm. vedeliku pinnal ujumas olema, veepinnal hoiduma, floteerima’ 
KiHa LoVi: kork l-b vee pinnal | nägin ühe lähkri vee peal(t) l-mas (EKMS IV: 226). lilluma Kuu 
’veepinnal hulpima, tuule ja voolu mõjul liikuma’; lillutama Kuu ’ujutama, vee peale ujuma 
panema’ (Must 1995: 663); lilluma ’kanduma, mitte põhja vajuma’ Kuu Viinistu; lillu Kuu 
Tapurla (WS 237). 

sm lillua ’ajelehtia (tyynellä) merellä’, vrt. lilliä, kellua, killua. Kuka se on luittannu? taas ?nen 
lillumaan, kun mänee jo tuolla keski lahella. VirL | Saa lillua veden päällä Teri. lilliä vrt. lullia 
VirL Muol Koiv Kuol UusVl Kive ValJ MetP Sak PyhVl Vuole Mii. lellua Teri. (SMSA.) Lönnr 
lilliä v. ’flyta på ytan af en vätska’; l. weden päällä ’flyta på vattnet’ (L I: 942); lilliä (Eurén 1860; 
KaakkSm) ’kellua (esim. rasva, vene), olla veden varassa’, lillua id. ~ ? ka lilli ’kalanrasva’ | vi  
rantamurt. lilluda ’kellua’. Deskr. sanoja, vrt. lellua. (SSA 2: 77.) 

ka lilli s. leik. kalanrasvasta. vielä näih ašti on kyšytty šitä tupev voit́imekše šitä lillie, rašvoa. (KKSS.) 

Suomen murteiden sana-arkiston mukaan lillua esiintyy kahdessa eteläkarjalaisen 

murrealueen pitäjässä, Virolahdella ja Terijoella. Sen variantti lilliä puolestaan on 

tunnettu koko Kaakkois-Suomessa. Levikin puolesta vaikuttaa ilmeiseltä, että Kuu Hlj 

lilluma on lainautunut deskriptiivisestä intransitiiviverbistä lillua, kun otetaan vielä 
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huomioon, että suomen sanue on koko kaakon murrealueen kattava. SSA (2: 77) esittää 

sanan olevan sama suomessa ja virossa mutta ei mainitse lainautumista. Kuu lillutama 

on todennäköisesti lainattu suomen transitiiviverbistä lilluttaa ’panna lillumaan, 

kellumaan, huljumaan’, mutta se voi olla myös lainavartalosta itse johdettu. 

lipsmed subst. pl. ’ripsmed/ripset’ Jõe Kuu   ~ ripsmed 

lipsmed on omaperäinen foneettinen variantti yleisvirolaisesta sanasta ripsmed. Yksin 

VMSK jostain syystä esittää tämän sanan, vaikka painetuista murresanakirjoista sitä ei 

löydy. Molemmat teokset antavat silti keskimurteisen sanan lipsekarvad ’ripsmed’ Juu 

(VMS I: 444, EMS V: 270). 

litrane adj. ’liitriline, liitrine / litrainen’ Jõe Kuu   < sm litrainen UUSI ETYMOLOGIA 

`litra|ne g. -se Jõe Kuu ’liitrine’ siis `piiri`valvurid olite sield ju `üöse `leidaned `atru siest 
kolm`kümmend kaks `riista, nied olite `tammised, `kolme`kümme `litrased Jõe; kapp oli - - üks `viie 
`litrane Kuu (EMS V: 288). Vrt. `litra Jõe Kuu VNg ’liiter’ siis `saime üle `nelja`kümme `litra 
[määrdeõli] Jõe; Tahin `piimä `mietada, ei `löüdänd `litrat (liitrist möödunõud) `kustagi Kuu; kaks 
`litra oli `suome `viina, `selle vei mere, `sellest oli `keikse `rohkemb `kahju VNg (EMS V: 288). 

sm litrainen | semmone viislitrane kappa annettii ahokselt (riihimiehille), mitä puitii sitä (viljaa) annettii 
ain palkaks. Ruok (SMSK s.v. ahdos); litra (Meurman 1887) ’tilavuuden mitta’ << ransk litre 
(v:lta 1793) (SSA 2: 83). 

Jõe Kuu litrane (muualla Virossa liitriline, liitrine) on laina suomen sanasta litrainen. 

Jõelähtmeen, Kuusaluun ja Viru-Nigulaan on lainautunut myös suomen litra (ks. 

Söderman 1996: 71–72) – kaikkialla muualla Virossa tilavuusmitan nimi on liiter. 

litrane on lainautunut viimeistään Suomen kieltolain aikaisen pirtun salakuljetuksen 

yhteydessä kuten Kuu pöntü ’~plekknõu/peltiastia’ (VMSK), Norvikin (1996: 142) 

mukaan ’piiritusenõu/viina-astia’ (rinnastus Suhosella 1979: 363). Suomen sana pönttö 

lainautui kun uudemmalla ajalla käyttöön otettiin kymmenlitrainen peltinen 

pirtukanisteri: kuusalulaisen Edgar Lillheinin (Pärispean Viinistun kylästä) mukaan 

molemmat tapahtuivat suunnilleen 1920-luvun puolivälissä (Norvik 1996: 142). 

Sanojen lainautuminen on mielestäni voinut tapahtua konstruktiona kümmelitrane 

pöntü, ellei litrane sitten ole jo aiempi tulokas. 
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Kuva 8. Pirtukanistereita. (Kuva Lahden kaupunginmuseo, teoksesta Pullat 1993: 66.) 

luda subst. ’väike vilets (jõe)paat / pieni huono (joki)vene’ Jõe Kuu 

luda g. luda Jõe Kuu pej ’väike (jõe)paat’ luda on `väike madal joe paat; mis on `väike madal ja vilets, 
üita siin ludaks Jõe; Ei sen va ludaga voi küll enämb mere `pääle `mennä, sais `tohkema ärä Kuu 
(EMS V: 469); luda ’~paat’ Jõe Kuu, yleisvir. lodi ~ lodja ’parv’ Kuu Hlj VNg Vai jne. (VMSK); 
luda ’väike jõepaat’ Jõe: l. on väike madal paat, neid siin ei ole, nüüd hüütakse ikka ka neid, mis 
väike, madal ja vilets, hüütakse siin ludaks (EKMS III: 5); loda ’vana, vett sisse laskev paat’ Kuu-
Ka (EKMS III: 6). Vrt. luda g. luda Vi PõTa e. lusa Saa e. viisu l. ’luust v. puust nõelik viiskude 
(ka märsside jm.) põimimisel juba põimitud puukoorelintide, sugade kehitamiseks ja seega vahe 
moodustamiseks uuele soale’ (EKMS I: 1246 s.v. kingsepatöö); luda KiE e. lusa Saa (EKMS II: 
111); luda Vi PõTa e. lusa Saa: viisu l. ’v. nõel, luust v. puust nõelik viiskude, märsside jne. 
põimimisel juba põimitud sugade v. tohuribade kehitamiseks ja seega vahe moodustamiseks uuele 
soale v. ribale’ (EKMS III: 238 s.v. punuma). ÕS luda etn ’kiilja otsaga luust v puust tööriist tohu- 
ja niinetöödeks’. 

sm Lönnr luta, ludan s. lieband (lustut); pinne hvarmed näferrifvor hopfogas’; ludaksi sanotaan se 
halaistu rapsisinkkeli, jolla rowe l. tuokkonen koossa pidetään (L I: 990); lusa (L I: 989). luta 
(Eureń 1860: KaakkSm savmurt., paik. KPPohjanm), yhd. lutapuikko, lutapuu, lutavarpu 
’halkaistu varpu, jolla tuokkosen taitetut kulmat kiinnitetään sen päihin, säylä’ (> nr murt. Sm 
luta id.), luta(puu) myös ’puinen t. luinen tuohenkiskontaväline (et. KarjKann)’, luta myös 
’apupuikko tuohitöiden kutomiseen [!] (kaakk.murt.); pajunkuorisuikale (viikatteen terän, 
vastan, luudan sitomiseen; et. PKarj)’ ~ ink luta ’vasikan sääriluusta tehty väline, jolla pajun 
kuorta kiskotaan’ | ka luta ’notkeasta varvusta halkaistu nide esim. viikatteen terän 
kiinnittämistä, vastan sitomista tms. varten; säylä’ | ly luda ’säylä; reenpajun päitä toisiinsa 
kiinnittävä poikittainen side, joka tehtiin tuomen pinnasta; viikatteen nide’ | vi luda ’apupuikko 
tuohi- t. niinitöiden kutomiseen’ (ims > ven murt. lúdega ’viikatteen nidekohta’) = lpN lotte (Lu 
In Ko T) ’kiila, suude; tulppa (T)’. (SSA 2: 113–114.) 

Jõe Kuu luda ’pieni huono (joki)vene’ on voitu saada suippokärkisen työkalun nimestä 

luda ’puinen tai luinen tuohitöissä käytettävä neula’, joka on itämerensuomalais-

saamelainen sanavartalo. Sanan syntyä ovat voineet olla motivoimassa muutamat 

koillisrannikolla tunnetut l-alkuiset venäjästä lainautuneet (pienen) veneen nimet: lodka 

`lotka eR, (`)lotko Lüg, (`)lotku (t́-) IisR Var Tõs Aud (~lut́ku), lodik Kuu ’paat, vene’ < 

лодка dem ’paat, lootsik’; lupka `lupka ’väike tömbi päraga paat’ Kuu < шлюпка mer 

’sõudepaat’ (sanat Must 2000: 178, 184–185). 
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luhe subst. ’lõhi/lohi’ (Salmo salar) Jõe Kuu   ~ lõhe 

luhe Jõe Kuu ’lõhekala’ jämedammast `laŋŋast olite `jälle nied luhe rüsad Jõe; mõni luhe ka kogematta 
ujub `sinna; `teine kord `käidi - - `ranna `ääres luhe `vergul (võrguga lõhet püüdmas) Kuu vrd 
lõhi (EMS V: 484); luhe ’lõhi’ Jõe Kuu (VMSK); lõhe ’Salmo salar’ löhe g. löhe Jäm Ans Khk 
Mus; lõhe g. lõhe Pöi (Kendla 1997: 28–29); lõhe (lõhe, lohe, lohi, luhe) ’lõhe’ eP, eR (Mäger 
1973: 33); lõhevõrk (Kuu Jõe luheverk) (EKMS IV: 626). 

sm lohi (Schr 1637; yl.) ~ ink ka ly ve lohi | va le̮hi | vi lõhi ’lohi’ (SSA 2: 85). 

luhe on omaperäinen foneettinen variantti alun perin itämerensuomeen ja saameen 

baltista saadusta lainasanasta, jonka yleisvirolainen asu on lõhe ~ lõhi. Yleiskielen õ:n 

tilalla esiintyvät rantamurteessa alkuperäiset o, e tai a. Muodon luhe synty lienee 

ajateltava niin, että rantamurteisen asun lohe keskikorkea vokaali o on korottunut h:n 

edellä, kuten rantamurteessa on tyypillistä (Must 1987: 115; vrt. artikkelia nahklohe). 

lume|lind subst. ’sabatihane / pyrstötiainen / ru stjärtmes / sa Schwanzmeise’ 

(Aegithalos caudatus caudatus) Kuu Hlj   ← lumi g. lume + lind 

lumelind Kuu Hlj (lind) (EMS V: 505); lumelind Kuu Hlj (VMSK); Prangli lumelind ’sabatihane; 
Aegthilaos Herm.’ (Mäger 1967: 174); lumelinD väike lind, vähe tunda kui lõoke; tiivad valged; 
rändlind. Kuu ?Juminda/Tammistu? /har/ (WS 237). Vrt. hangelind (lume hangelind, Wd. 
lumelind, lumelõoke tuulelõoke) ’Plectrophenax nivalis’ (EKMS II: 616). 

lumelind on omaperäinen yhdyssana, joka kuvaa linnun väritystä: pyrstötiaisen pohjois-

eurooppalaisella alalajilla (Aegithalos caudatus caudatus) on valkean vatsan lisäksi 

kokovalkoinen pää. Wiedemannin esittämä lumelind merkitsee valkeavatsaista 

pulmusta. 

luogitama verbi ’looklema / kiemurrella, mutkitella’ Jõe Kuu   ← look 

`luogitama Jõe Kuu ’looklema’ `luogitama `üelda siis, kui `verko lassa siia ja `sinna Jõe vrd luagetama 
(EMS V: 515); vrt. luagetama ’looklema’ jõgi o nõnna kiäruline ku luagetab; üle kruusase ti̬i̬ 
[madu] ei sua `õigess `minnä, siis luagetab Kod || ’loogeliseks tegema’ sakiline paal, ise tämä õli 
luagetet Kod (EMS V: 464); vrt. luoga-laaga ’loogeldes’ kran'sid `pan'di luoga-laaga 
kuolimajade uste `piale Koe vrd luaga-laaga (EMS V: 515); luaga-laaga ’loogeldes’ adra vagu 
lähäb luaga-laaga Kod; luagadi-laagadi deskr no küll si̬i̬ vangotab käädä, käib `luagadi-`laagadi 
tõesele ja tõesele puale Kod (EMS V: 464); luogitama ’~looklema’ Jõe Kuu (VMSK); 
luogi(t)tama ’luokka iuoksma’ luogis̀ est ärä Kuu Tapurla /har/ (WS 237); loogitama ’kõveriti, 
loogeldi jooksma’ Kuu (EKMS I: 737); vrt. looklema ’kohati loogakujuliselt, loogakujuliste 
kõverdustega kulgema; kestvalt looke, loogakujulisi pöördeid tehes liikuma’: tee l-b; loogerdama 
’looklema’ (Wd.) (EKMS II: 261, 575). Vrt. loogili|ne Kse, `luogili|ne Kuu, g. -se ’loogeline’ 
`luogilised paulad Kuu (EMS V: 403). Vrt. lookama ’~looklema’ Pöi Hag JMd Hls Har, 
luagetama ’looklema’ Kod, loogeldama ’~looklema’ VNg Kse Tõs Hää Hag Iis Kod Puh Krl, 
laageldama ’looklema’ Kod, loogendama ’looklema’ Var (VMSK).  

luogitama on omaperäinen johdos yleisvirolaisesta sanasta look ’kaari’, joka on samaa 

sanuetta kuin suomen luokki, luokka ja karjalan, vatjan ja ehkä liivinkin vastaavat sanat. 
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Siinä keskikorkea pitkä vokaali on diftongiutunut suomenmukaiseksi ja myös klusiili on 

suomenmukainen. EKMS (I: 737) tuntee myös variantin Kuu loogitama. 

lurp subst. ’lurjus/lurjus’ Kuu Hlj 

lurp Hlj/-ŕ-/ g. `lurbi Kuu ’lurjus’ `Poissi `lurbid jädid verävä `lahti Kuu; luŕp, kõlvatu inime Hlj (EMS 
V: 520); vrt. lurbu ’rumal’ ku mul poig olõss olnu mõni sääre lurbu, sõss mul tääst kaihogi es 
olõssiˀ Plv (EMS V: 519); lurp ’~sõimus’ Kuu Hlj, lurbu ’rumal’ Plv (VMSK); vrt. 
lorupinõ ’rumal’ Urv, luudo (lj-) ’rumal’ Räp (VMSK). 

Vrt. sm Lönnr lurppa, lurpan s. ’slokig, hållningslös varelse’ (L I: 989). 

Deskriptiivinen sana, joka on joko vanha etelävirolaisen sanan lurbu Plv foneettinen 

variantti tai suomesta saatu laina. Omaperäisyys lienee todennäköisempää. 

län(t)sikas subst. ’~läänetorm/länsimyrsky’ Jõe Kuu Hlj   ← län(t)s + -kas 

länsikas g. länsika Jõe, länsigäs g. länsikä Kuu, läntsikas Hlj ’läänetorm; läänetuulega käiv lainetus, 
tormijärgne laine’ (Söderman 1996: 74–75). länsikas ~ läntsikas ’~läänetorm’ Jõe Kuu Hlj; läns 
~ länts ~ länne ’lääs’ Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh; länstuul ~ läntstuul ’läänetuul’ Jõe Kuu Hlj VNg 
Kei (VMSK); Wied läńs (läńts) g. länne ’Westen’; läńts st. (’asemel’) läńs (W 477). Jõe Prangli 
länts : länne ~ Jõe Kuu Hlj VNg läns : länne : ill. lände, län(t)stuul ~ länneDuul, Kuu lännemasse 
’lääne poole’, länsiGäs ~ Hlj läntsik̆kas ’läänetorm’, Lüg lännetuul, Jõh lännepuold (Must 1987: 
90). 

vrt. sm länsi 

Södermanin (1996: 74–75) mukaan län(t)sikas on -kas-johtimella muodostettu johdos 

suomesta lainatusta sanasta läns ~ länts. Mustin (1987: 90–91; 1995: 18) mukaan taas 

rantamurteessa on murteittain ja sanoittain säilynyt yhtymä (*nti>) ns, joka vaihtelee 

obliikvisijoissa nn ~ n:n kanssa, ja se on säilynyt hänen mukaansa myös sanassa Jõe 

Kuu Hlj VNg län(t)s : länne. Johdos on siis tehty rantamurteen omaperäisestä vaikkakin 

suomenkaltaisesta sanasta, joten tätä sanaa on pidettävä omaperäisenä. Haljalan 

variantissa on lisäksi sekundaarinen nasaalin ja sibilantin välinen dentaaliklusiili t. 

läädakil (läädägillä) adv. ’lääbakil / levällään, kyljellään; toispuolinen’ Jõe Kuu   ~ 

lääbakil 

läädakil ~ läädägillä ’lääbakil’ Jõe Kuu (VMSK); lä̀dägil̀ä Kuu Tapurla /har/ (WS 237); läädägillä 
’küljeli, hooletumalt lamades, käsipõsakile; läädakile’ Kuu (Vilberg 1921: 184); läädakil ’küljeli 
ja käsipõsekil’ Kuu VNg Vai: oled l. väsinult, enne magamaminekut | ”l.” ei ole meie sõna Jõh. 
Vrd lääbakil: Jõe ääres kasvas lääbakili kaugele vee peale ulatades vana jäme lepp (Mm. ”Kiired” 
II 35).  (EKMS II: 787–788 s.v. maas), läädakil (lädakil) ’küliti ja käsipõsekil hooletult lamades’ 
Kuu VNg Vai; vrt. läätsakil ’lohakalt käsipõsekil’ Mlg LõTa; laatsakil → Maas (EKMS II: 1322 
s.v. otseti); laadakilla ’~laiali’ Jõe Vai (VMSK); laabakil (lääbakil) ’korratult laiali’: sellepärast 
kaklevad teisepere kuked, kuni on mõlemad üleni verised ja väsimusest laabakil maas (Tms TÕ I 
528) (EKMS II: 394 s.v. lai). lääbakil ’upakil, viltu’. Lääbakile vajunud, lääbakil kuurilobudik. Jõi 
end lääbakile. (ÕS.) lääbakil ’viltu, upakil; lösakil’ vt lääpama (EES 264); lääpama : lääbata : 
lääpan ’vaevaliselt, longates käima’ lääbakil. Soome van srmt lääpätä ’kõikudes, vaarudes käia; 
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kakerdada; raskelt sisse hingata’. Häälikuliselt ajendatud läänemeresoome tüvi. Lähedane tüvi on 
nt sõnades laabakil, lööpama. Vt ka laapama. (EES 265.) 

läädakil on omaperäinen foneettinen variantti yleisviron sanasta lääbakil, jonka vartalo 

EES:n (265) mukaan on itämerensuomalainen. Variantissa läädägillä on lisäksi 

omaperäinen suffiksi, suomenmukainen adessiivin -llA-pääte sekä vokaalisointu ja 

leenisklusiili. Vrt. kohevilla, marraskilla, ripakilla, vildakilla. Adessiivisista adverbeistä 

ks. lukua 3.2.1.2. 

lüdistama verbi ’kükitama / kyykistyä (kyyköttää, kykkiä)’ Kuu Hlj   < sm lytistyä 

lüdistama ’kükitama’ Kuu Hlj (VMSK); lüDistämä ’küütostama[?], kääbatama[?], maha kükitama’ /har/ 
Kuu Tapurla (WS 237); lüdistama ’ennast peita püüdes maha kükitama’ Kuu Hlj (EKMS I: 675). 

sm lytistää ’saattaa lyttyyn, lutistaa, litistää’, myös lytyssä, lyttyyn (NS III: 286). Gan lytistän, -stää v. a. 
(litistän) ’kramar, krystar i hoop’; lytistyn, -styä v. n. ’blir ihoop krystad’ (G 529), lyykistän, -stin, -
stänyt, -stää v. a. niger, bugar’ - -; lyykistyn, -styin, -stynyt, -styä v. n. v. lyytistyn | lyykistyy 
maahan laattiaan asti ’niger sig diupt ned alt til golfwet’; lyytistän, -stää v. a. (Ilm. & Lapo 
Ostrob.) idem ac kyykistää ’nigar’ - -, lyytistyn, -styin. -stynyt, -styä v. n. ’dignar ned’ - - (G 530). 
Lönnr lytistyä v. subj. (lytistää) ’bli hopplattad m. m.’; lytistää v. ’platta, krysta, sammantrycka, 
trycka ner, qväsa (litistää)’; lytty olla lytyssä ’vara ihopkrumpen, ihopfallen, krympt, platt’ (L I: 
999). lytistyä, lytistää ensiesiintymä 1745 Andreas Aspegreeniltä saatuna sanatietona Juslenius; 
lyykistyä 1784 Varia, lyykistää 1642 Biblia (Jussila 1998: 148). lytty: (olla) lytyssä, (mennä) 
lyttyyn (Eurén 1860; yl.) ’kokoon painuneena, kasassa; kasaan, myttyyn’, lytistää, lytistyä (Jusl 
1745) ~ (? sm >) ink (lüttü:) lüt́üssä, lüt́t́üü id. | ka lytšistyö ’lysähtää, lyyhistyä’ | (? sm >) vi 
koillismurt. (KS) lüdus ’kasassa, kokoon painuneena’, lüdistä- ’kyykistyä’. Deskr. sanoja, vrt. 
lysmiä, lysähtää, lyyhistyä, lutistaa sekä lyhyt. (SSA 2: 120.) (mennä lyttyyn, olla lytyssä) lytistää, 
-tyä, karj. lüt́š’istüö, lüt́š’istäüdüö mm. ’ruveta kyyryyn’, vir. koill.-murt. lüdistä- id. (< ? ink.), 
lüdus ’tiukasti koossa, tiukkaan ladottuna tai painuneena’, lüdu ’matala’. Deskr. sana, vrt. luttu. 
(SKES 318 s.v. lytty.) 

ink lüttü s. vaill. lüt́üssä, männöö lüt́t́üü. L-suu (IMS 283), lädistää v. -sän ’litistää, musertaa’ l-sin 
kanamunaŋ kormunā taskuun (IMS 284). 

SKES esittää kysymysmerkillä viron koillismurteisen verbin lainautumisen inkeroisesta, 

SSA taas kysymysmerkillä suomesta (SKES 318; SSA 2: 120). Inkeroisen puhujien 

kanssa rantamurteen alueella ei kuitenkaan juuri ole oltu tekemisissä. Yleissuomalaiseen 

lytty-sanueeseen kuuluvan verbin lytistyä esittää jo Ganander (529). Lainautuminen 

suomesta on todennäköinen, sillä sanue ei esiinny virossa missään muualla. 

Mikrofilmien mukaan Kuusalussa tunnetaan etuvokaalinen variantti lüdistämä (WS 

237). 

maarja|tuli subst. ’maarjapäeval põletatud lõke / marianpäivänä poltettu kokko’ Jõe Kuu 

← maarja + tuli 

maarjatuli on rantamurteen omaperäinen yhdyssana. Marianpäivänä 2. heinäkuuta 

(heinamaarjapäev) Viron rannikoilla oli tapana polttaa kokkoa (maarjatuli) ja pyytää 
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hyvää kalaonnea. Muhussa nimitys oli leedutuli (ERKL 2007: 33–34, Vahtre), ja 

Wiedemanninkin (492) esittämä sana leedu (ledu) on VMSK:n mukaan tunnettu Muhun 

lisäksi Kuusalussa. Vilbergin (1921: 184) mukaan Kuusalussa varsinkin Kolgan 

rannassa käytetty liedu on hyvin vanha sana. Ränkin mukaan polttaminen tapahtui 

tavallisesti pitkän riu’un päähän sidotussa tervatynnyrissä päivän iltana ja se oli tapana 

vanhempaan aikaan Muhussa ja monin paikoin Läänemaan rannikolla. Muhussa 

marianpäivän tuli tehtiin katajakeosta. (Ränk 1955: 175–176.) Nimitys maarjatuli on 

siis tallentunut vain rantamurteen alueelta vaikka itse tapa on ollut käytössä laajemmin. 

Heinamaarjapäev ks. Eesti rahvakalender IV (Hiiemäe 1985: 190–210). 

mardajus (marda(v)us(s)) subst. ’mardus, surmahaldjas, -enne / (pahaenteinen) haamu, 

kummitus’ Jõe Kuu Hlj   (~ mardus) ← marras, marda + -us 

mardajus ~ mardavus ~ mardaus Jõe, mardaus ~ mardajus Kuu, mardajus Hlj ’mardus/a ghost (or 
apparition) foreboding some misfortune (or death)’ (Söderman 1996: 75). mardus : marduse : 
mardust ’eesti rahvausundis algselt surnu, seejärel surmahaldjas, veelgi hiljem nähtav v kuuldav 
surmaenne’ vt marrask (EES 276). 

Omaperäinen foneettinen variantti yleisvirolaisesta (viidellä murrealueella esiintyvästä) 

ja Wiedemanninkin (571) esittämästä sanasta mardus (Söderman 1996: 75), joka on 

kantauraliin saadusta indoeurooppalaisesta lainasanasta marras johdettu substantiivi. 

Rantamurteen variantissa vahvasta vartalosta on muodostettu -us-johtimella johdos, 

johon on tullut siirreäänne v tai j; vrt. kaiba(j)us-, nügajus-. Vilberg (1921: 184) ja 

VMSK esittävät vielä sanan Kuu manajus, -kse ’sanoin noituminen, noituus’, joka voisi 

levikkinsä ja taivutuksensa vuoksi olla laina suomesta, vaikka SSA:n (2: 146) mukaan 

mahdollisesti germaanista laina-alkuperää oleva verbi manata onkin suomen, karjalan ja 

viron yhteinen. 

marraskilla adv. ’marraskil / nil(j)ellä, vereslihalla’ Jõe Kuu   ← marrask 

marraskilla ’marraskil’ Jõe Kuu, marraskil ~ maraskil Hlj Lüg Jäm Emm Käi Rei Han Var Tõs PJg Kei 
Rap Juu HJn JMd JJn Tür Koe VMr VJg Sim Lai Pst Võn Vas, maraskis Ksi Pil KJn SJn, 
maraskistel Ksi, marraskili Khk, marraskääril JõeK, marraksel VNg, marraskestas Aud Äks 
’marraskil’; marraskestal -e VJg Trm Ksi, marrasketul -e (-kedul) Kuu Jõh Kad ’marraskil(e)’; 
marraskil(l)e ~ maraskile Jõe Lüg Jõh Pha Vll Emm Tõs PJg Vän Rap Kad VJg Sim Plt, 
maraskisse Kei Ksi KJn, marraskiste Ksi ’marraskile’ vrt. killul -e Jõe VJg, killukile VJg, killal -e 
JMd Koe Trm ’marraskil(e)’ (VMSK). marrask : marraski : marraskit ’naha õhuke pindmine kiht, 
epiderm’ mardus < algindoiraani *mr̥tá-s, vanaindia mr̥tá-h ’surnud’, avesta mərəta- ’surnud’. 
Liivi mārdig- liitsõnas mārdig-nō’gõ ’marrasnahk’, vadja marras ’õrn, habras; marras- (naha 
kohta); eluvõimetu, nõrk, surmale määratud’, soome marras ’suremas, põdur; surnu, kadunuke; 
surmaenne; surmakahvatu’, isuri marras ’surija, surmale määratu’, karjala marras ’lõputu, 
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igavene; kelts’, lüüdi mardas- liitsõnas mardàsnahk ’marrasnahk’. Eesti keelest on laenatud vene 
mrd marduj ’kurat’. Vt ka mardikas. (EES 276–277.) 

Rantamurteen sanassa marraskilla on omaperäinen suffiksi, suomenmukainen 

adessiivin -lla-pääte. marras on indoiranilainen jo kantauraliin saatu laina. Vrt. samasta 

vartalosta muodostettuun substantiiviin mardus (ks. artikkelia mardajus). Vrt. kohevilla, 

läädakil, ripakilla, vildakilla; adessiivisista adverbeistä ks. lukua 3.2.1.2. 

merss subst. ’märss/tuohikontti’ Jõe Kuu   < kas mers(e) 

merss Jõe Kuu ’märss’ (VMSK); merss (märss) mers̀ Kuu Tapurla kala mers̀, leiva mers̀ [obliikivisijoissa 
geminaatta] (WS 237); siis oli üks tohust punutuD niisukune merss üüweti ja sie oli niisuGune kott 
aga siis tämäl käüB viel lapp pääl ja siis pulGaGa kinni ka viel. Ja siis sie viel oliD siis viinaBuDelit 
sies. Ja siiss muiDuGi isamihe seljäss oli siis sie merss. - - Nüüd oDame ko̭he viinaBuDeliD merssist 
väljä ja - - Kuu (Must 1995: 132; Kosjad, pulmad). märss (KiKuu merss), -i ’niinest v. kasetohust 
punutud toidukorv, toidukott, kalade kandmise korv, kõlkakorv’ KiHa IdJä Vi Lai Avi: isa pani 
naerid m-i sisse | leiva|m. | m-i lakk ja lakapael | m-i kandmed ’seljaskantava m-i traksid’ || Matsi 
silgumärss ning taarilass seinas varnas on (Lv KL 46) | naine … talle tõi uues kasetohust märsis 
leiba ja valges kibus piima (EKMS II: 91); märss, -i ’kasetohuribadest punutud, kaanega kott’ 
KiHa Vi: tohust m-i kaas käis puupööraga kinni, m-ga võeti leiba kaasa Kuu | karjased kandsid 
kasetohust märssi seljas HljKä (EKMS II: 102); märss, -i ’kott eluskala säilitamiseks vees’ Võ 
(EKMS I: 904); Wied meŕs g. meŕsi = mäŕs (595), mäŕs g. mäŕsi, märre (mäŕts, mäŕz, meŕs), 
dimin. mäŕsikene g. mäŕsikeze || ’Sack, Kober (aus Bast geflochten oder aus einem groben Netze, 
als Brotsack, Speisekorb, zum Tragen von Fischen etc.)’ (W 589). märs|s, -i, Wied. auch Gen. 
märre und (märss>) I märts, -i, märts-, -u, mers|(s), -i, dial. d märs, -i ’Sack, Kober (aus Bast 
geflochten oder aus einem groben Netze, als Brotsack, Speisekorb, zum Tragen von Fischen etc.)’, 
Netsack, Birkenrindenranzen u.dgl.’ < neuschwed.; SKES II 336 werden estn. märss etc. nebst fi. 
dial. märsiö (’grosser Netzsack, für Heu’) und merssi ’id.’ (auch Kienspan- bzw. Rutenkorb), vgl. 
finlandschwed. märsa (’Netzsack für Heu’), estlandschwed. märs (aus Kieferspänen hergestellter 
Ranzen; Fisch u.s.w.) aus derselben germ., (skand.?), näher nicht feststellbarer Quelle sind nach 
SKES II entlehnt estn. mõrts, -i, mõrts, -u, mõrs(s), -i ’weitmaschiger, durch einen Reifen offen 
gehaltener Netzsack (für Fische, Heu)’ (und fig. dial. d ’Weiberunterrock’), liv. me̮r̄tš, mir̄tš, mür̄tš 
(’Netzsack für Heu’;  fig. ’Doppelkinn’), wot. me̮rttsu (’Netzsack für Heu’) (EEW 1621–1622). 
märss : märsi : märssi ’kasetohust v niinest punutud kolmnurkse lakaga suletav seljapaun; 
suuresilmaline võrkkott’ < rootsi märs ’(kala)korv, -kott; mastikorv’; < alamsaksa merse, mars 
’mastikorv; laeva mast’ (EES 296). Vrt. kärssu Hlj ’võrkkott kalade kandmiseks’ (Must 1995: 
662). 

kas mers(e) > vi mers, -i > sm Tyt merssi (Ojansuu 1916: 162). 
vrt. ru märs mær⁴s, r. l. m., äv. (numera bl. ngn gg i bet. 3) n. (G1R 10:130 (1535), GHT 1905, nr 221 B, 

s. 4); best. -en, ss. n. -et (G1R 10:130 (1535); pl. -ar (O.Petri Kr. 191 (c. 1540: mersana, best.). 
osv.), äv. (numera bl. tillf.) -er (KlädkamRSthm 1555, s. 207 a, Högberg Storf. 127 (1915)), ss. n. 
== (ArkliR 1562, avd. 12, GHT 1905, nr 221 B, s. 4); förr äv. (i bet. 1 alltid) märsa, r. l. f.; best. -
an. (ma- c. 1580–1807. me- 1535–1861. mä- 1562 osv. -rs (-rsz o. d.) 1535 osv. -rtz (-rttzs o. d.) 
1566 (:mertze lentze Seckier), c. 1580–1685. märs (ma-, me- osv.) 1535 osv. märsa (ma-, me- 
osv.) 1543–1732). fsv. märs, märs; jfr sv. dial. märsa, nätpåse, kasse att bära ull l. fisk i (Uppl.), 
nätpåse för hö (Finl.), mjässa, klövkorg, visst mått för hö (Dalarna), märs, m., korg, fiskkasse 
(Estland), ä.d. mers (d. mærs), korg, märs, nor. mers, fiskhåv, märs; i bet. 1 inhemskt, i bet. 2 av de 
motsv. mnt. mers(e), mars(e), resp. mnl. merse, holl. mars, korg, märs; trol. besläktat med mjärde 
(jfr Hesselman MarLångh. 100 (1932, 1935), Dens. OmljudBrytn. 59 (1945)). – Jfr marskalk] 1) 
(†) ’korg l. kasse (att bära fisk o. d. i)’. Schroderus Dict. 9 (c. 1635). (Lat.) Reticulum. (sv). Kassa, 
Märsa. (t). der Fischsack. Dens. Lex. 60 (1637). 2) sjöt. ’urspr. o. eg. om en (om en korg 
påminnande) plattform med bröstvärn i övre delen av en fartygsmast, mastkorg--’ (SAOB 2006.) 

ruSm märs mä:rṣ Ho, märs Na Pa m.1; märṣṣ Py n.1. – 1) ’kasse att bära fisk i’. Py. Jfr kärs, mes 3, 
märsa. – 2) ’märssegel’. Ho. – 3) ’nedersta mast-skarv (2) i råtacklad mast’. Na; ’rigg, segel o. 
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rundhult nedanom bramriggen på ett råtacklat fartyg’. Na Pa. [Houtskär (vÅB), Nagu (vÅB), 
Pargas (öÅB), Pyttis (öNL).] märsa märsso St, märså Py svf. ’kasse att bara fisk i’. St; ’nätpåse för 
hö’. Py. Jfr kärsa s., 1, mesa s., 1, märs 1. (OFSF IV: 488.) kärs tjäṣṣ Fö, kärṣṣ Si, tjärs Py m.1. 
fiskkars. Fö Si; laxhåv. Py. Jfr följ. kärsa s. - - kärṣṣo Na mNL Si Mö Lt - - kärså Sj, tjärṣo St svf. 
– 1) Nätväska för fisk, fisk-kars el. fisk-kass (2) Allm.; notslarva (att bara fisk i?). Ky Py; laxhåv. 
Py. – 2) = hö-kass 1, hö-kärsa. Kö Iö Ko Na Hi Mö; stor grovmaskig nätkasse med vilken man bär 
halm (Iö Na) el. mossa (Ko); överf.: mage, buk. En Iå Sj Ky; - - (OFSF IV: 43.) märs mä(ṛ)s stm. 
1 Ngö Nu, stf. 1 Rg Wp ’Av furuspjälor gjord korg, som bäres på ryggen; fiskkasse’. märsa mäṛso 
svf. ’Nätpåse för hö’. Py (OÖD 631.) kärs käṛs Sbo, käs O, tjäṛs Py, tjäs Fö stm. 1 O Py Fö, stn. 
Sbo 1) Fiskkasse. O Sbo Fö 2) Laxhåv. Py – Ingår ock i sms. fisk-kärs, qv. v. kärsa käṛso mNl Sbo 
Na, tjäṛso vNl Kim Ko, tjäṛsu Hi, tjäso Ku, tjäsu Brdö, tjösu Re, tjiṛso Ekntr. Vjf svf Fiskkasse. - 
- (OÖD I: 528.) 

sm marsio (Schr.) ’kalakassi t. -kontti’, lpR marso, L mar'sō ’kuusen juurisäikeistä punottu kalakontti < 
germ. *marsiōn: nr. murt. (Uusim.) märsa ’verkkosäkki (heiniä varten)’, (Viro) märs 
’mäntypäreistä tehty selässä kannettava koppa; kalakassi’, vanh. (Schr.) märsa ’kalakassi’, nt. 
(vanh.) mærs ’koppa, kori’. Myöhempiä, ruots. murremuodoista omaksuttuja lainoja: suom.murt. 
märsiö ’iso verkkosäkki (heiniä varten)’, merssi ’id.; päre- t. vitsakori’, vir. märss, märts, merss 
’eväspussi, (niini-, verkko-)kontti (esim. kaloja varten)’ (mutta seuraavien, toisiaan vastaavien 
sanojen varmaankin myös germ. taholla olevaa saantilähdettä on vaikea tarkalleen osoittaa: vatj. 
me̮rttsu ’verkkopussi, josta hevonen syö heiniä’, vir. mõrts g. mõrtsi t. mõrtsa ’suurisilmäinen 
vanteella auki pidettävä verkkopussi (kaloja, heiniä varten)’, liiv. me̮r̄́tš, mir̄tš, mür̄tš 
’verkkokudoksinen heinäpussi’). Suom. märsy, märssy, merssi ’mastohäkki, -kori’, vir. (Hiidenm.) 
märs g. märsi id. < nr. märs id. (mr. mærs, nt. mers < kas. merse, marse < kholl. merse, maerse 
id., joka on etymologisesti sama kuin edellä mainitut nr. jne. sanat). (SKES 336.)  

EES:n (296) mukaan viron märss ’koivuntuohesta tai niinestä punottu selässä 

kannettava kontti, jossa on kolmikulmainen läppä; suurisilmäinen verkkokassi’ on 

lainaa ruotsin sanasta märs ’(kala)kori, -kassi; mastokori’, joka puolestaan on 

lainautunut alasaksan sanoista merse, mars ’mastokori; laivan masto’. Ojansuu (1916: 

162) on esittänyt viron lainan merss saadun keskialasaksan sanasta mers(e). Sanan 

alkuperäinen er on säilynyt rantamurteessa vaikka muualla, tyypillisesti läntisissä 

pohjoisviron murteissa ja viron yleiskielessä, on tapahtunut muutos er > är (Must 1987: 

112, 1995: 20). Yleisviron sanan märss vokaali ä on siis sekundaarinen.Tuohikontteja 

käytettiin Virossa paikoitellen vielä 1900-luvun alussa (ERKL 2007: 176 Viires) 

etupäässä ruoan ja kalojen kantamiseen. Võrussa märss on ollut elävien kalojen vedessä 

käytetyn säilytyspussin nimitys. Ränkin (1955: 71) mukaan juuri Koillis-Virossa 

kontteja käytettiin viimeisenä. Suomen Tytärsaarelle virosta lainautunut merssi 

(Ojansuu 1916: 162) on täytynyt saada juuri Jõelähtmen ja Kuusalun alueelta, sillä 

koillisrannikon kaikissa muissa pitäjissä sana on muodossa märss. Yleisemmin virossa 

esiintyvän sanan märss toinen merkitys on ’verkkopussi’, mutta tätä merkitystä ei 

ilmeisesti ole rantamurteessa. Uusi EES (296) pitää sanaa märss lainana ruotsista, mutta 

koska suomenruotsissa sana märs merkitsee vain ’verkkopussi’ ja merss rantamurteessa 

’tuohikontti’, olen rantamurteen sanan alasaksalaisen alkuperän kannalla. Vironruotsin 
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sanalla märss on kontin merkitys (EEW 1621–1622). Mustan (1995: 662) mukaan 

Haljalassa esiintyy kärss ’verkkopussi kalojen kantamiseen’, joka onkin ruotsalainen 

laina. 

 

Kuva 9. Virolaisia tuohikontteja, rantamurteessa merss. Oikeanpuoleisin kontti on 
Suomesta. (EKMS II: 91; ERKL 2007: 176; Vuorela 1958: 46.) 

muia subst. ’eit / eukko, muija’ Jõe Kuu Hlj   < sm muija 

muija Jõe Kuu IisR, muia Hlj ’eit’ (Söderman 1996: 78). 
sm muija (Renv 1823; yl., PSm harv.), muuja (Gan 1787; ei murt.), moija (Gan; ei murt.) ’eukko, vaimo’ 

todennäk. < nr murt. mója ’vaimo, eukko’ (SSA 2: 173). 

Söderman pitää sanaa lainana suomesta, sillä suomen murteissa muija on SMSA:n 

mukaan tavallinen (Söderman 1996: 78). VMSK antaa sanalle vain rantamurteen 

levikin, mutta Södermanin (mp.) mukaan se esiintyy Alutagusen murteen Iisakussakin. 

muual(l)e adv. ’mujale/muualle’ Jõe Kuu   < sm muualle 

muuale ~ muualle ’mujale’ Jõe Kuu (VMSK); Jõe, Kuu muual ’teisal, muus kohas’ (EKMS II: 929). muu 
smugri: ung. más (Raun 1982: 95). 

sm muualle. Gan mualle adv. vel muolle l. muollen l. muunne ’annorwärtz, til annat ställe, alio, aliorsum | 
mualle saatit ’du förlorade det annorstädes (G 582). Lönnr muuanne adv. ’åt annat håll’; olisi tämä 
otettu, tämä muoto muuanneki; kutsua m. ’bortbjuda’ (L I: 1099). muualle ensiesiintymä 1570- 
Herra Martti (Jussila 1998: 165). muu (Agr; yl.) ’andere(r/s)’ ~ ink mū | ka muu ’toinen, muu, 
muunlainen’ | ly va mū | vi muu ’muu, toinen’ | li mū, mon. munt ’id., jokin; lähin’ (SSA 2: 185). 

ink mūvvalla L-suu | mūvvalle Ro ’muualle’ (IMS 383) 

Tässä lainassa suomen sanasta muualle ovat säilyneet suomenmukaiset pitkä vokaali uu 

ja allatiivin -lle-pääte. Rinnastuksen muualla ovat esittäneet Must (1987) ja Suhonen 

(2000: 367). Söderman (1996: 79–80) pitää sanoja Jõe Kuu Hlj muual, KuuK muuwal 

’mujal’; muuald: Jõe Kuu muuwald, Vai muuvvalt ’mujalt’ lainoina suomen sanoista 

muualla, muualta siksi, että suomen ja koillisrannikon murteen sanojen foneettinen 

yhtäläisyys on suurempi kuin murresanojen ja yleisviron sanojen. 

märginesä (märginasa) adv. ’märjalt/märkänä(än)’ Jõe Kuu   ← märg 

märginesä ~ märginasa ’märjalt’ Jõe Kuu (VMSK), märGanasa ~ märGinesa Jõe ’märjalt, märgade 
riietega’ (Must 1995: 666). Vrt. aigenasa ’haigena’ Jõe, ulganasa ’hulgani’ Jõe, purunasa 
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’←puru’ JõeK, nahunasa ’lohinal’ KuuK, pankanasa ’pankadena’ KuuK, ridanasa ’ridamisi’ 
KuuK, silkunasa ’silkudena’ KuuK, varsinasa ’varsipidi, vartega’ Kad; kaikki loput Kuusalusta: 
lugunasa ’arvuliselt’, värskenasa (värskinäsä) ’värskena’, aigunesa ’aegajalt’, kalanesa ’värske 
kalana’, kuivinesa ’kuivalt’, mudanesa ’mudasena’, mustanesa ’~palju’ [vrt. sm mustanaan], 
perenesa ’(terve) perega’ Kuu, raaganesa ’toorelt’ [vrt. sm raakana(an)], sittunesa ’määrdunult’, 
tortinesa ’~tükati’, huogunesa ’hookaupa’, aiganesä ’~aegajalt’ [vrt. sm aikanansa], harvanesä 
’harva’, karjanesä ’karjakaupa’, kerranesä ’korra’, kuormanesä ’koormakaupa’, kurbinesä 
’kurvalt’, löügenesä ’leigelt’, mustinesä ’mustalt’, paikanesä ’paiguti’, puhtinesä ’puhtalt’, 
rivenesä ’~rivina’, tittenesä ’titena’, tuorenesä ’toorelt’ [vrt. sm tuoreena(an)], täüdinesä ’täis’, 
täüsinesä ’~rase, täis’, ühtinesä ’~üheskoos’ (VMSK). 

Jõe märginasa ~ Kuu märginesä on adjektiivista märg omaperäisesti johdettu adverbi. 

Sanan vartalo on rantamurteelle tyypillisesti vahva-asteinen. Suomen essiivin päätettä (-

nA) vastaa -ne ~ -na ja 3. persoonan possessiivisuffiksilla -sA on muodostettu adverbi 

(Must 1987: 207–209, 219–223). Vrt. parvenasa ~ parvenesä ’parvena / parvena(an)’, 

tervenasa ~ tervenesä ’tervenisti / kokonaisena(an)’, tükkinasa ~ tükkünesä ’tükkidena / 

palasina(an)’, uudenesa ~ uudennasa ’uuelt / uutena(an)’. Possessiivisuffiksilla 

muodostetuista adverbeistä ks. lukua 3.2.1.2. 

märlama verbi ’köie otsa kinni siduma / sitoa katkaistun köyden pää purkaantumisen 

estämiseksi’ Jõe Kuu   < ru märla UUSI ETYMOLOGIA 

märlama ’~siduma’ Jõe Kuu, märlima ’~siduma’ Jõe; märlak ←märlama Jõe (VMSK); märlama 
’katkilõigatud köie otsa niidiga, paelaga kõvaste kinni siduma, nii et köis ei aruneks (vt. 
kreitsima)’; märmima id.; märlak, -u ’katkilõigatud köie otsa kõvaste kinni sidumine niidi ehk 
nööriga, et köis ule ei aruneks’ Jõe Kuu (Vilberg 1910: 383); märlima Jõe e. märlama Kuu 
’sorlama’: köit m. ’köie otsa teise köie otsaga ühendama; pentseldama’ KiHa (EKMS II: 311, 
1258; III: 819). 

sm määrlätä; meerlätä. ”Se on, kuin kahdella, joko toisiaan wasten juoksewalla kaapel-kaarnilla, meri-
miehen eli söömannin-kaarnilla, seili-langalla tahi muulla langalla, puoli-solmuttain, köyden tahi 
muun kalun ympärille kääritään kuteita hieraumisen esteeksi. Samalla lailla kudotaan, särkymisen 
esteeksi, werkko lasisten pottuin ja potellein päälle.” (Stjerncreutz 1863: 249 s.v. märla.) 

ru märla mæ³rla², v. -ade; vbalsbst. -ande, -ing (ss. första ssgsled, se nedan), -ning. (förr äv. mer-) [liksom 
d. mærle, nor. merle, t. marlen, eng. marl, av holl. marlen, till ä. holl. mer(r)en, mar(r)en, ’binda, 
förtöja’, o. möjl. samhörigt med eng. moor ’förtöja’ (jfr moring). – Jfr märling] sjöt. ’medelst garn 
l. dyl. fästa (ett klätt segellik) vid ett segel l. vid mast l. (förr) vid rå; tränsa, litsa’. Röding 2: 150 
(1796). (SAOB 2006.) 

vrt. ruSm märla v. me̢ :l v.I. om orm: ringla, krypa. Bj. [Björköby (mÖB).] (OFSF IV: 486.) 

märlama on laina ruotsin samanmerkityksisestä verbistä märla. Jõelähtmessä esiintyy 

myös toisin johdettu variantti märlima sekä deverbaalinen omaperäinen johdos märlak. 

EKMS (II: 311, 1258; III: 819) antaa verbille merkityksen ’pleissata, pujoa köysiä 

yhteen’, jossa lienee kyse merkityksenlaajentumasta. Sama verbi on lainautunut 

ruotsista suomeenkin. Suomenruotsissa verbi esiintyy vain Keski-Pohjanmaalla 

käärmeen kiemurtelemista merkitsevänä (OFSF IV: 486), joten on myös mahdollista, 
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että rantamurteen verbi märlama on oma muodoste lainasubstantiivista märling. Ks. 

märling; vrt. surlama. 

märling subst. ’köie otsa sidumise lõng / määrlinki, katkaistun köyden pään sitomiseen 

käytettävä nyöri’ Jõe Kuu   < ruSm märling UUSI ETYMOLOGIA 

märling ’~lõng’ Jõe Kuu (VMSK); märling ’niit, lõng, millega märlatakse (laevameestel)’ Jõe Kuu 
(Vilberg 1910: 383); vrt. määling ’nöör taglases’ Ris (VMSK); märling Jõe Kuu e. määling Ris 
’sorling’ (EKMS II: 310). 

sm määrlinki s. mer. ’kaksisäikeinen lieväkierteinen pellavanuora.’ | Tervattua m:kiä. M:gillä paltettu 
purje. (NS III: 603); määrlinki; meerlinki. ”Se on kaksinkertainen tervattu liina, wähäisen ohuempi 
hyysinkiä ja wähän paksumpi taakelkaarnia. Määrlinkiä käytetään penseleiksi, määrläämistä ja 
fläätäämistä warten, j. n. e.” (Stjerncreutz 1863: 249 s.v. märling.) 

ruSm märling 1 me̢ :liŋ Pe, mä:rliŋg Pe Br En, mä:rling Re Na Pa St Py, mä:liŋ Ge, mä:hling Na, mä:rliŋ 
Pä n. Pe, f.1 En, m.1 Na Pa Py. två- el. tretrådig smäcker lina, anv. bl.a. som teln i nät; i benämn. 
på ett styrkeprov FlS III: 51 f. Jfr. hysing. Ssgr: -- [Pedersöre (nÖB); Replot (mÖB); Geta (vÅL); 
Nagu (vÅB); Pargas (öÅB); Bromarv, Ekenäs (vNL); Pernå, Strömfors, Pyttis (öNL).] (OFSF IV: 
486.) 

ru märling mæ³rliŋ², r. l. m.; best. -en; pl. -ar. (förr äv. mer-) [fsv. märling (SthmSkotteb. 1: 362 (1460)); 
jfr d. mærling (ä. d. äv. marling) mnt. marlink, merlink (t. marling); av holl. marling, avledn. av 
mar(r)en ’binda’ (se märla, v.)] märling sjöt. ’smäcker tvåsträngad lina; segelgarn’. SkeppsgR 
1541. (Seglet) Liikades mz Merling. Därs. 1543 s. 13 a. ¼ ℔ tjärad märling. Spak HbFältartill. 
171 (1873). (SAOB 2006.) 

Laina ruotsin samanmerkityksisestä substantiivista märling, joka on lainautunut myös 

luoteisrannikon keskimurteiseen Ristiin asussa määling. Sama sana on lainautunut 

ruotsista suomeenkin. Suomenruotsissa sana esiintyy läntisen Uudenmaan Bromarvissa 

ja Tammisaaressa sekä itäisen Uudenmaan Pernajassa, Ruotsinpyhtäällä ja Pyhtäällä 

(OFSF IV: 486). Viimeksi mainitut itäiset pitäjät ovat todennäköisimmät lainanantaja-

alueet. Ks. märlama; vrt. surling. 

nahk|lohe subst. ’lahja lõhe / laiha lohi’ Kuu Hlj   ← nahk + lohe 

nahklohe ’~kala’ Kuu Hlj (VMSK); Wied naha-l., nahk-lõhe ’magerer Lachs’ (W 536 s.v. lõhi); naha-, 
nahklõhe ’lahja lõhe’ Wied. (Mäger 1973: 36). 

Omaperäinen yhdyssana, jossa kalannimi lohe, yleisvirossa lõhi ~ lõhe, esiintyy 

alkuperäisen o:n säilyttäneessä rantamurteisessa muodossaan. Jõelähtmessä ja 

Kuusalussa tunnetaan muoto luhe, jossa o on korottunut, ks. tätä. Wiedemannilla (536) 

esiintyy naha-, nahklõhe ’magerer Lachs’, joka on ilmeisesti yleinen kuteneen ja 

laihtuneen lohen nimitys. 

nari|lill subst. ’kibe tulikas / niittyleinikki’ (Ranunculus acris) Kuu Hlj   ← nari + lill 

narilill Kuu Hlj, narirohi Lüg Koe VJg Plt, naridsahain Rõu Se, naritshain Se Lut, narits Lut; kaikki 
merkityksessä ’~taim’ (VMSK); narilill KiKuu Hlj e. narirohi? VJg Trm ’Ranunculus acer’: n-e 
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tarvitatakse nari arstimisel || Metsrohtudest kasvavad … tema [=savimaa] peal: osjad, … 
saunarohi, narirohi ehk tulikas (Jak. TS 68); vrt. narirohi ’Polygonum aviculare’ Jõe Koe VJn Lüg 
Plt (n. Lai Trv ’Euphorbia helioscopia’?, koh. IdHa Jä Vi ka ’Sedum telephium’?, Pal ka 
’Thalictrum aquilegfolium’?) (EKMS III: 1132); narilill Kuu Kõnnu rand, nari-rohi Wied. 1869, 
narirohi EÕS II 1930, Vallner 1929, narite Wied. 1869, EÕS II 1930, narrilill Niclasen, Aidas, 
käsik. = nähtavasti narilill (Vilbaste 1993: 519 s.v. Ranunculus acris); vrt. Wied sōne-nari-lilled 
’Ackerkuhweizen’ (Melampyrum arvense L.) (W 649 s.v. nari). Vrt. nari ’haigus, kus keha osa 
(käsi, jalg) liikmekohast rudiseb, rodiseb’ Kuu (Vilberg 1922: 250), nari Kuu Tapurla (WS 237). 

vrt. sm nari s. kans. ’käden t. jalan nivelkohdan tauti, jonka johdosta nivel liikuteltaessa synnyttää 
narisevan äänen’ (NS III: 626). narri ’käden tai ranteen nyrjähdys’ [Suomenlahden ulkosaarista 
ainakin Lava Seis], vrt. ru knarr, vi nari (Talve 1996: 335). 

Omaperäinen yhdyssana, joka on muodostettu yleisvirolaisista komponenteista: 

perusosasta lill ’kukka’ ja määriteosasta nari ’taudin nimitys’. Kyseessä on 

niittyleinikki, jota on kansanlääkinnässä käytetty nivelten narinan hoitoon (EKMS III: 

1132). Tällä myrkyllisellä kasvilla hoidetaan edelleen mm. nivelkipuja (Paju – Kuhlberg 

2001: 111). 

Muiden vertailuna esittämieni kasvinnimitysten tarkoitteena ei ole niittyleinikki, 

mikä kertoo siitä, että kyseiseen tarkoitukseen on käytetty useita kasveja. Vilberg esittää 

sanan nari ’tauti, jossa kehon osan (käden, jalan) nivel rutisee’ (Vilberg 1922: 250). 

Eläinten taudin ja lääkkeen nimenä esintyvät nari (nare) ja narits (naarits narrits) 

kaikilla viron murrealueilla saaria lukuunottamatta (VMSK). Suomessa nari on tunnettu 

ihmisillä. 

nattima verbi ’nataga kala tõstma / nostaa kalaa natalla’ Jõe Kuu   ← natt 

nattima ’nataga kala tõstma’ Jõe Kuu; vrt. nattama ’~nataga kalastama’ Ris (VMSK); nattima ’võrgu 
vedamise juures merde kukkunud kalu natiga ära korjama’; natt, -ti ’abinõu, millega kalad merest 
ära korjatakse, kui nad võrgu vedamise ajal merde tagasi kukuvad; pika varre otsas on väikene 
võru, millel adikast kott põhjaks on’ Jõe Kuu (Vilberg 1910: 384); natt, -a ’varre otsas oleva võru 
peale pingutatud või kotikujuline võrk, millega püüdmise ajal suuremat kala veest välja tõstetakse’ 
Jõe Kuu, ’varre otsa põiki kinnitatud võru peale pingutatud võrk, millega vähki püütakse’ PE: 
angerjaid tõstetakse võrgust välja n-ga Rid (EKMS IV: 627); kahv (e), S, L, eR haam, eP, eR natt 
’haavi, lippo’. Pika varrega tihe võrkkott, millega kalapüügil kalu tõstetakse. Ümmargusele või 
ovaalsele vitsvõrule kinnitatud k-ga ammutatakse kalu püünisest, samuti talvel väikestel järvedel 
jääaugust, kui kala tuleb selle juurde ”hingama”. (ERKL 2007: 58 Viires.) Vrt. myös natt, -a 
’võrkkott’: n. tehti võrgu hatikast või kooti eraldi, teda tarvitati kalade kandmiseks (Kuu) (EKMS 
II: 104). Wied natt g. nata ’Hamen, Handnetz’, wähi-n. ’Netz zum Krebsen’, nata-mees ’ein armer 
Mann’ (vgl. noot) (W 651). nat|t, -a ’Hamen, Handnetz’ (insbes. für Krebsfang) (EEW 1674). 
Pohjoisvirossa yleinen natt ’kahv’ Kuu Hlj VNg jne. (VMSK.) natt : nata : natta ’riist vähkide 
püüdmiseks’ ? < alggermaani *natja-, vanaislandi net ’võrk’, vanarootsi næt ’võrk’, gooti nati 
’võrk’. Germaani laenu on kaheldavaks peetud häälikulistel põhjustel. On oletatud, et samast 
allikast on laenatud näsi-. Eesti keelest on laenatud eestirootsi natt ’kalakahv’. (EES 308.) 

nattima on substantiivista natt johdettu verbi. natt ’kahv’ esiintyy yleisesti 

pohjoisvirossa (sekä eteläviron Põlvassa), mutta VMSK ei erottele sen merkityksiä: 

yleisemmin se merkitsee ’rapuhaavi’ ja ilmeisesti vain pohjoisessa ’kalojen nostamiseen 
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käytetty haavi’. Wiedemann (651) ja EKSS tuntevat sanan myös merkityksessä ’haavi’. 

EKMS (IV: 627) tuntee sanan ’haavina’ Jõe Kuu Rid, ERKL (2007: 58 Viires) esittää 

sen pohjoisviron ja koillisrannikon sanana. Vilberg esittää sanan -i-vartaloisena 

Jõelähtmen ja Kuusalun sanoja käsittelevässä artikkelissaan (1910: 384), muissa 

lähteissä on a-vartalo. a-vartaloisesta lekseemistä voidaan johtaa sekä -ima- että -ama-

verbi, mutta rantamurteessa tapahtunutta i-vartalon valintaa tukisi myös substantiivin i-

vartaloisuus. Luoteisrannikolla sijaitsevassa keskimurteisessa Ristissä tunnetaan 

todennäköisesti rinnakkaiskehityksenä muodostettu, mitä ilmeisimmin saman 

merkityksinen oma johdos, a-vartaloinen nattama. Wiedemann kehottaa vertaamaan 

sanaa natt sanaan noot mutta ilmeisesti vain merkityksen vuoksi. 

 

Kuva 10. Virolainen haavi, rantamurteessa natt, näljanuot (ERKL 2007: 177). 

niiutama verbi ’edasi-tagasi kiikuma / keinuttaa itseään edestakaisin’ Kuu Hlj              

← niiama < sm niiata UUSI ETYMOLOGIA < ru niga 

niiutama ’edasi-tagasi kiikuma’ Vana eit niiutab endäst kogu aja Kuu; kiigeduol, sial ia niijutata Hlj 
(EMKK); niiama ’~noogutama’ Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Kad (VMSK); niijama VNg 
’noogutama; ülakeha ette- ja tahapoole kõigutama; tukkuma’ (Must 1995: 666). Vrt. 
niigutama ’~nõtkutama’ Kod (VMSK). 

sm niiata (: niiaan; Gan 1784; yl., ei LounSm Verml Ink), murt. myös niikata, niikkiä id. < nr niga 
’niiata’ (= isl hnìga id., mas hnīgan, ns neigen ’taipua’) (SSA 2: 218); Lönnr niiata s. ’niga’ (L II: 
18). 

vrt. ru niga fsv. nīgha ’böja el. buga sig’, i sht som tecken till vördnad, sålunda även om män såsom ännu 
t.ex. i Bib. 1541, Messenius m. fl. (SEO II: 697). 

Koko koillisrannalle Jõelähtmeä lukuunottamatta on lainautunut suomesta verbi niiama, 

josta niiutama on todennäköinen omaperäinen johdos. Itämurteisessa Kodaveressä 

tunnettu niigutama voi olla myös suomalaislaina, vaikka inkerinsuomessa sanaa ei 

tunnetakaan. Suomeen ruotsista lainattu niiata merkitsee varsinaisesti ’itsensä 

taivuttamista’, mutta viron murteissa tapahtunut pieni muutos merkityksen 

frekventatiivisen suuntaan sopii silti hyvin lainasanalle. Suhonen (1979: 362) on 

esittänyt rinnastuksen niiama, ru niga. 
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nälja|nuot (nälgä-) subst. ’kahv/haavi’ Jõe Kuu   ← nälg g. nälja (viR nälgä) + nuot 

näljä nuot, no sie oli aam, niisukune kahva touline vai. ümmärgune tehtut ja sis vars oli külis ja sis korjeti 
jälle noh kui vergust vedämise a(eal laŋgesid lahtised kalad meresse Kuu Tammistu; näĺja nuat 
’natt’ kui talvel kala lähäb vergust lahti, sis võetta merest ära Jõe Ülgese; nälgänuot ’haami 
pilkenimi’ Nobi kalad ärä nälgänuodaga Kuu Viinistu (EMKK); nälgä- ~ näljänuot Kuu (hum.) 
’haam, võrkkott, kahv’ (Must 1995: 667). 

näljanuot ~ näljänuot ~ nälgänuot on omaperäinen yhdyssana, joka on VMSK:ssa 

selitetty jonkinlaiseksi ’haaviksi’. Kyseessä on kuvainnollinen, ehkä leikillinenkin sana, 

jolla haavia verrataan nuottaan, huomattavasti haavia suurempaan myös verkosta 

tehtyyn vedettävään pyydykseen. Yhdyssanan perusosassa nuot on suomenmukainen 

uo-diftongi, vrt. vi noot ’nuotta’ ja Kuusalun määriteosan variantissa vahva-asteinen 

sanan nälg vartalo. Ks. kuva 10. 

näppisti (näbisti) subst. ’näpits, klamber/puristin, nipistin’ Kuu Hlj   ← näpp + -sti 

näppisti ~ näbisti ’näpits’ Kuu Hlj, näpet Trm, näpistis Juu Koe, näpits VNg Lüg Jõh Vai Pha Muh Mär 
Vig Kse Hää Kei HJn JMd VJg Iis Trm Kod Ksi Lai Plt KJn Trv Hls Ran Puh Nõo Võn Ote San 
Krl Har Rõu Plv Vas Räp (VMSK). Wied näpistes g. näpisteze, näpisti g. näpisti, näpistis g. 
näpistize, näpits g. näpitsa ’Instrument zum Kneifen (Kneifzange, Klammer, Kienspanhalter, 
Daumschraube, Schraubstock für zusammengeleimte Sachen, gespaltenes Stäbchen zum Krebsen)’ 
(W 658). ÕS näpits (’klamber’). 

sm Lönnr näpistin s.; plur. näpistimet ’kniptång, pincett’; jfr näpitin, näpytin (L II: 56). 

näppisti ~ näbisti on yleisvirolaisesta sanasta näpits poiketen muodostettu 

suomenmukaisella -sti-johtimella vartalosta näpp ’sormi’. Laajan virolaisen levikin 

vuoksi rantamurteen variantti tuskin kuitenkaan on lainaa suomesta, vaikka Lönnrot (II: 

56) esittääkin sanan näpistin ’nipistystongit, pinsetit’. Wiedemannilla (658) esiintyy 

yksinäisklusiilillinen näpisti. 

nügajus|uks (nügäjüs-) subst. ’lükanduks / työntöovi, liukuovi’ Jõe Kuu   ← nüga- + uks 

nügajus|uks ~ nügäjüs|uks ’lükanduks’ Jõe Kuu; nügama ’← nügima, kandma’ Kuu Khk Kaa Muh Mar 
Kse Han Kad (VMSK); vrt. nügima ’(hõõrudes suruma v. lükkama’ (EKMS II: 773 s.v. lükkama), 
nügima ’(vastu hõõrudes) suruma v. lükkama’: ära tule mind siin n.! | lehmä n-s sarvedega vaia ja 
kaevas selle viimaks maa seest välja (EKMS III: 968 s.v. suruma). nügima (’trügima’) lmsm-?vg-
?ung-?sam.: sm. nyk(k)iä (Raun 1982: 109). nügima : nügida : nügin ’vähehaaval nihutades 
tõukama; müksima, tõuklema, trügima’. vadja nügätä ’toetada, toetuda; tirida, sikutada’, soome 
nykiä ’tirida, kiskuda; näkkida (kala kohta); tukselda; nõksuda’, Aunuse karjala ńügie ’trügida; 
näkkida (kala kohta)’ - - (EES 331). 

vrt. sm nykäistä. Gan nykin, -kkinyt, -kkiä v. a. vel nyin ’plåckar duun, drager sachta på en, rycker, 
carpo’, nykitään, -ttää v. p. idem | hän nykkii minua ’knycker i.’; nykäisen l. nykäsen, -sin, -snyt, -
stä v. a. ’nappar bort’; nykäseminen, -sen s. ’ryckande, nappande, plockande.’ (G 628). Lönnr 
nykiä, nyin l nyjin (nywin) v. = nykkiä; kala nykii ’fisken knycker.’ nykkiä, nykin v. ’rycka 
fortfarande, plocka, nappa; stöta på ngn (knycka på); noppa, noppra; sprita (fjäder); n. marjoja 
’plocka bär’; welkamiehet jo alkavat häntä n. ’fordringsägare begynna redan knycka på honom.’ 
nykäistä v. subit. (nykkiä) ’knycka till, rycka en gång; nykäisi owen kiinni ’knyckte dörren fast’; n. 
pois ’bortrycka.’ – nykäisy s. absol. ’knyck.’; nykäiseminen s. ger. (följ.) (L II: 48). nykäistä 
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ensiesiintymä 1766 Weman (Jussila 1998: 175). nykiä (Agr; yl.) PSm myös nykkiä (Jusl 1745) 
’nyppiä, nykiä’, nykäistä ~ ka nykie ’töniä, kiskoa, nykiä’, nyvätä (prs. nykeäy) ’nykäistä; tökätä’ | 
va (Kukk, prs.) nükǟn ’nykäisen’ | vi nügida ’sysiä, töykkiä’ (SSA 2: 246); vrt. vir. nügada 
’nykäistä, sysätä’ (SKES 406). 

SKES, SSA ja EES esittävät verbien sm nykiä, vi nügida olevan samaa alkuperää; 

sananvartalo on suomalais-ugrilainen (SKES 406; SSA 2: 246; EES 331). Murremuoto 

nügama esiintyy pohjoisessa Kuusalussa ja Kadrinassa (VMSK). nügajusuks ~ 

nügäjüsuks on siis rantamurteen omaperäinen yhdyssana, jonka määriteosassa on 

siirreäänne j, vrt. kaiba(j)us-, mardajus. Verbi nügima ’leikata tylsällä terällä’ esiintyy 

VMSK:n mukaan Pohjois-Virossa ja saarilla (Wiedemannin ja EKMS:n mukaan 

Hiidenmaalla), mutta se on verbin nüsima id. variantti. 

obajus subst. ’obadus / sinkilä, määrly, aspi’ Jõe Kuu   ~ obadus < ven обод 

obajus ’obadus’ Jõe Kuu, obardus id. Sim Plv, obadus ~ hobaduss ’aas, silmus’ Jõe Kuu Hlj VNg Lüg 
Jõh Vai Muh Mar Mär Vän Nis Hag Kos Jür HJn KuuK Amb JMd JJn Pee Koe Kad VJg Sim Iis 
Trm Kod MMg Äks Ksi Lai Plt TMr Võn Kam Rõu (VMSK); obadus, -e ’Krampe; Haken zur 
Krampe (Hupel)’ Wied., ÕS auch ’heftiger Schlag, tüchtiger Hieb’ < russ. obod, s. Mägiste, Äldre 
lånord 40. (EEW 1811.) obadus ’metallist aas’. Paneb haagi obadusse. Sain uksega obaduse selga. 
Raud-, ukseobadus. (ÕS.) obadus : obaduse : obadust ’metallist aas’; kõnek ’tugev hoop’ < vene 
óbod ’võru, rõngas; kaarkinnis’. Eesti keelest on laenatud soome mrd hopaus ’haak, (ukse)kramp’. 
(EES 333.) 

sm hopaus ’aspi, määrly’ Tyt, hopahus ’id.’ Suur Suurkylä; vrt. vir. obadus ’krampe’ (Äimä 1901: 22). 
ven обод (obod) 

obajus on omaperäinen foneettinen variantti viron kaikilla murrealueilla Mulgia 

lukuunottamatta esiintyvästä sanasta obadus (hobaduss) ’aas, silmus’, joka on 

lainautunut venäjästä. Lainattaessa sanaan on lisätty johdin -us, ja rantamurteen 

variantissa on yleisviron d:n tilalla j (vrt. kolejast). Virosta sana on lainautunut 

Tytärsaarelle ja Suursaaren Suurkylään (Äimä 1901: 22). Julius Mägiste on ensinnä 

esittänyt sanan etymologian Aristenkin mukaan (Ariste 1981: 95). 

hodu subst. ’kiirus, hoog / nopeus, vauhti’ Kuu Hlj   < sm hotu < ka hodu, χod < ven ход 

PARANNETTU ETYMOLOGIA 

(h)odu Kuu Hlj, p. hoodu Räp Se, `kuodu VNg; [täis, täve] koodaga Khk Emm ’hoog, kiirus, kiire käik, 
minek; laeva sõidukiirus’ panin igavese hoduga `rannale menemä; perälist ’pärituult’ tulimme, 
küll tegi hodu Kuu; `anna `kuodu ’lase [paat] käima’ VNg (Must 2000: 43); odu ’hoog, hooguvõtt, 
edasiminemise mõnu’ Hlj: hea o. on sees | küll läks hea oduga || Se: Hää oduga ruttasin nüüd 
äratama oma oravat (Se. A 296) (EKMS I: 502). 

sm hotu s. Eniten tietoja KAR. 1. (runsaasta) tilasta, väljyydestä. Eniten tietoja KAR, vähemmän POHE 

HÄM KYM SAV KES, lisäksi yksittäistietoja. 2. tie, väylä, reitti; suunta; uitto-, vesiväylä. KAR, 
SAVE itäosa, SAVP KAI, joitakin tietoja liepeiltä sekä yksittäistietoja. | Hotu ol ̕ selvä viel et sem 
puolie ajamoa peäs. Kir | Olin rivakka liikkeissäni, joten hotu pit olla ain taivasta myöte auk mis 
mie kuli. UusVl | Hotu auk taivasta myöte! Sak | mut ko siel ol ̕ suurempii mäkilöi ni us̓jast 
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kierrettii vähä toista hottuu. Räi | sillo neät ei peästy venniel Sortavalloa, Sortavala hotu ol jo jeäs. 
nyt olloa hyväl hovul. Käk | Mere (Laatokan) hovul käi kova viima. Jaak 3. liikkeellä olemisesta. 
Etenkin: lähteä "hotuun" = matkaan, liikkeelle; olla "hodussa" = menossa. KARE eteläosa, KARK 
eteläosa, Lava Viip Ven. | Hyön on ahnaat käymää hous. Lava | pikkuse aikaa ni tulloo tuppaa ja 
sannoo et kyl se mein ol lähettävä hottuu sil merelt tuuloo. Koiv | Se (nikottaminen) heittää ilmakii 
(= lakkaa itsestäänkin), ku mie lähe hottuu. Kuol | Olimme kotona välirauhan aikana parisen vuotta 
siit sielt otettii uus hotu. sukkelaa ne rahat männööt, yleaikaa o olt hovus iha joka päivä. UusVl | 
Ain siekii vaa uot hous. KanJ | peässeä hottuu. Sak | Se (uunintekijä) ol ̕aina hovussa, tekemääs 
kiukaita ihmisiil. Ven || Muista panna kellot hottuu, käymään. KanJ 4. ’vauhti, kiire’. KARE 
rannikko, joitakin tietoja SAV, HaaS Vehk Lava Nar Kall. | kyl oli siim menos hotuu. HaaS | Ota 
hotua airoilla et päästääl lähtemään. Mieh | Vähä kerrassaa lisättii hottuu. Lava | Anna hottuu 
lissää keinulle. UusVl | Se otti hotuva, lähti kiireesti. Kaav | hirvelle se muutku hottuu lisäjää kun 
sitä ammutaan. Nar | mää kiireempää hounkaa, takkaaki (= taaksekaan) elä katso. Kall 5. 
’savukanava, hormi’ 6. sahan hampaiden hajotuksesta. 7. muuta. | "Menee takahotua", taaksepäin. 
Suu | Tulluot yhten hotunnoa, yhdessä rykelmässä. Sak | kai (= kaikki) joi yht hottuu (= yhtä perää) 
vanha mies. Kall (SMSK.) Lönnr hotu, hotun s. (dial.) ’gång (kerta)’ [R. ходъ] (L I: 197). 

sm hotu ’suunta, kolkka; kerta’, karj. hodu ’kulku, väylä’, aun. hodu ’käynti, tie’, lyyd. χod, kod ’vauhti’, 
veps. hoda ’kulku’ < ven. ход ’kulku, käynti, meno; matka; suunta; vuoro’ (SKES 82);  

ven ход ’käik; kulg’ (Must 2000: 43). 

Mustin mukaan hodu ’kova vauhti’ on laina venäjän sanasta ход (hod) ’käynti; kulku’ 

(Must 2000: 43). Sama venäjän sana on lainautunut myös suomeen, karjalaan ja vepsään 

(SKES 82). Sanan levikki suomen murteissa on kuitenkin niin laaja ja merkitykset niin 

monet, että pidän rantamurteen sanaa todennäköisesti suomesta saatuna lainana. 

Venäjän sanalla ei myöskään ole rantamurteen merkitystä, suomen sanalla taas on 

molemmat merkitykset ja vielä muitakin. Suomeen sana on mahdollisesti saatu karjalan 

kielen välityksellä. 

oust subst. ’koht, kuhu paadis olev vesi koguneb / veden äyskäröintipaikka veneessä’ 

Kuu Hlj   < sm ousti UUSI ETYMOLOGIA < sk 

oust ’~koht paadis’ Kuu Hlj, heiste ’~paadi osa’ Rei Phl, eister ’heiste’ Rei (VMSK). haust (Kuu oust, 
Wd.: Hi hausti), -i ’(vee)heiste, terav sopp all vene põhja pärapoolses otsas, kuhu venes olev vesi 
koguneb’ Kuu, ’auk vene kaares, kuhu põhjas olev vesi läbi voolab’ HljKä: h-i kapis hoitakse 
pussi, käbi ja lõngakerasid (EKMS III: 7). Wied hausti g. hausti (D) = heiste (W 55); heiste g. 
heiste (D), wee-h. ’der Raum im Boote, wo sich das auszuschöpfende Wasser sammelt’, heiste-
lauad, wee-h.-l. ’die Verlängerung der Bodenbretter vorn und hinten zu beiden Seiten des 
kabjalaud’ (s. d) (W 89). 

sm austi (Lönnr 1874; KPPohjanm), ousti (KaakkSm rannikko) ’veden auskarointi-paikka veneessä’ ~ vi 
murt. aust, haust(i), (vee) heiste id. < sk, vrt. mn austr, isl austur, nn auster ’veneen pohjalla oleva 
vesi’ (oik. ”auskaroitava”). Nuori laina samasta sk sanueesta on öysti (Gan 1787; Satak rannikko) 
’veden ammennus-paikka veneessä, veneen pohjassa oleva (tapilla suljettava) reikä’, vrt. nr. öst, 
murt. Sm öyst ’veden ammennuspaikka veneessä’ (SSA 1: 90). Lönnr austi l. austin s. ’stället i 
båten, derifrån vattnet öses upp, ösrum (L I: 48). peräousti Tyt (Äimä 1901: 54). 

SSA (1: 90) esittää sanan austi, hausti olevan sama suomessa ja virossa; se olisi siis 

lainautunut molempiin skandinaavista. Wiedemannin (89) mukaan se esiintyy 

Hiidenmaalla asuissa hausti ja heiste, VMSK tuntee Hiidenmaalta variantit heiste Rei 
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Phl, eister Rei (Hiidenmaan ja suomen yhteisestä sanastosta ks. Sedrik 1994, 1995; 

1997 ruotsalaisista lainoista). SSA (mp.) ei kuitenkaan esitä viron murteellista o-llista 

sanaa, joka puolestaan on Suomessa koko Kaakkois-Suomen rannikolla tunnettu. 

Tämän perusteella pidän todennäköisenä, että ousti on lainautunut rantamurteeseen 

suomesta.  

paremi adv. ’paremini/paremmin’ Jõe Kuu   ← parem ← paras 

paremi ’paremini’ Jõe Kuu (VMSK); paremini, Pra paremi (EKMS III: 62 s.v. parem). 

paremi on yleisvirolaisesta sanasta paras ’hyvä’ tehty omaperäinen ja suomenkaltainen 

johdos, jossa on suomenmukainen komparatiivin tunnus -mi. Mustin (1987: 225) 

mukaan koillisrannikon murteessa on paljon komparatiivisia adverbejä, jotka 

merkitykseltään vastaavat yleensä viron mini-liitteisiä adverbejä. Must (mp.) luettelee 

mm. aineistoni kolme adverbiä (Jõe parem̆mi, kiirem̆mi, varemi). Nämä Must luokittelee 

yksikön tai monikon instruktiivin päätteellisiksi ja vertaa niitä suomen adverbeihin 

varhemmin jne. Mägisten (1953: 372–373) mukaan myös vanhassa kirjavirossa on 

esiintynyt muoto paremi. Vrt. kiiremi, varemi; komparatiivisista adverbeistä ks. lukua 

3.2.1.2. 

parsu subst. ’praam / lautta, lotja, proomu’ Jõe Kuu   < ven бáржа 

parsu ’praam’ Jõe Kuu, parsa ’~lodi’ VNg, vrt. parka ~ parga ~ paarka ’~lodi’ VNg Kod Ran Võn Räp 
(VMSK); parsu ’laeva, praam’ Jõe Hlj (EKMS II: 371); parsa (`)parsa VNg Khn, parss g. parsa 
Mus, pars, -u ~ `parsu Kuu, parsu JõeK, ’suurem paat, praam, pargas; pej laev Khn’ (Must 2000: 
243); parka ˋparka g. ˋparga Hlj Vng - - 1. ’suur raske vene, lodi; lameda põhjaga paat’; 2. 
’väikeraapurjedega laev’ Wied *park g. parga, pargu auch paŕk g. paŕgi ’Barke, Barkschiff’ 
[merkitty neologismiksi] (W 770); ÕS EKSS park, parga v pargi ’parklaev’ < барка ’lodi, pargas, 
praam’ - - (Must 2000: 242–243). Vrt. parsa kõnek ’vana vilets laev vm. sõiduk’. *..tuli sellele 
parsale sõitma, ehkki teadis, et maailmas on palju tõelisi laevu.. J. Kello. *Ei mina traktori peale 
küll lähe. Ma nende parsadega õiendanud, et aitab. O. Anton. (EKSS.) praam mer ’lameda 
põhjaga kaubalaev’; argi ’parvlaev’ (ÕS). 

ven бáржа ’lodi, praam, pargas’ (Must 2000: 243). 

parsu on laina venäjän sanasta бáржа (bárža) ’lotja, lautta, proomu, parkassi, parkaasi’ 

(Must 2000: 243). VNg Khn Mus variantit ovat lainautuneet a-vartaloisina, mutta Jõe 

Kuu variantissa on deminutiivinen -u (vrt. pompu < sm pomppa). 
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Kuva 11. Virolainen lotja, rantamurteessa parsu (ERKL 2007: 147). 

parvenasa (parvenesä) adv. ’parvena/parvena(an)’ Jõe Kuu   ← parv 

Jõe parvenasa ~ Kuu parvenesä on omaperäinen johdos yleisvirolaisesta sanasta parv, 

joka on suomalais-ugrilainen vartalo. Siinä suomen essiivin päätettä (-nA) vastaa -na ~ -

ne ja 3. persoonan possessiivisuffiksilla -sA on muodostettu adverbi (Must 1987: 207–

209, 219–223). Vrt. märginesä, tervenasa, tükkinasa, uudenesa. Possessiivisuffiksilla 

muodostetuista adverbeistä ks. lukua 3.2.1.2. 

piiastama verbi ’ehal käima / käydä yöjalassa’ Kuu Hlj   ← piiga + -sta 

piiastama Kuu Hlj ’ehal käima’, piigastama KuuK id., piigama Lüg id. (VMSK); piiga g. piija, piigalaps 
kirder. ’tütarlaps’ (Must 1995: 669); Wied piiga g. piiga (poetisch) (piia) ’Mädchen’; piigastama, 
-tan, -tada (W) ’verschalen, geschmacklos werden’ (W 830). 

piiastama on -sta-verbinjohtimella muodostettu omaperäinen johdos kaikkialla virossa 

tunnetusta substantiivista piiga ~ piia ~ piik ’vanatüdruk/vanhapiika’ (VMSK ei erittele 

varianttien levikkejä), joka koillisrannikolla merkitsee ’tyttö’ (Must 1995: 669). Mustin 

(1987: 50–51) mukaan sanassa piiGa g. piija on yleisesti astevaihtelu, samoin Kuu 

sanassa piijastama, sillä koillisrannikkomurteessa velaaripalataali- ja dentaaliklusiilin 

heikko aste on yleensä kadonnut pääpainollisen tavun vokaalin ja diftongin jäljessä. 

Kuusalun keskimurteisella alueella tunnetaan vahva-asteinen piigastama sekä 

Lüganusessa toisella johtimella muodostettu samanmerkityksinen piigama. Yöjalassa 

käymisestä ks. Tedre 1997: 289. 
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piibama verbi ’~kiigutama / keinuttaa lasta jalalla’ Jõe Kuu   < sm tiipata UUSI 

ETYMOLOGIA 

piibama ’~kiigutama’ Jõe Kuu, piipama ’kiigutama’ Kuu, tiibama ’kiigutama, lotendama’ Kuu VNg IisR 
Kad, tiipama ’kiigutama, lonkama’ Jõe Kuu Jäm Khk Mus Kaa Krj Vll Jaa Pöi JõeK (VMSK). 
piibama ’last jala peal kiigutama’ Kuu; siipama e. tiipama ’kiigutama, õõtsutama (kergelt, mitte 
laialt)’: last jalal s. Jõe (EKMS I: 1207). piibama ’last jala peal kiigutama; üks jalg pandakse põlve 
peale, laps pandakse labajala peale istuma ehk püsti seisma, võetakse lapse kätest kinni ja 
kiigutatakse üles-alla’ Jõe Kuu (Vilberg 1910: 385). tiipama ’last jala peal kiigutama; laps istub 
ehk seisab üle põlve visatud jala peal, kiigutaja hoiab lapse käest kinni ja kiigutab jalaga’; ka: 
piipama, piibama Kuu (Vilberg 1922: 254). 

sm tiipata (Lönnr.; paikoin sekä länsi- että itämurt.) ’keikahtaa, hetkahtaa, vipata (esim. lauta, penkki); 
keikauttaa, vivuta; paiskata nurin (esim. painissa); kulkea keikahdellen, horjua; läimäyttää, 
huitaista’, tiipahtaa (Lönnr.; mm. Pertt., Som., Lemi, Sakk., Rist.) ’keikahtaa, tipahtaa, pudota’, 
tiipota Lönnr.; kaakk.-murt., K.-Suomi) ’keikahtaa, vipata (esim. laudan t. hirren pää); kallistua’, 
tiipottaa (Lönnr.; kaakk.- ja sav.-murt., Kemi) ’id.; kävellä keikahdellen (esim. västäräkki)’, 
tiipotella (Kymi, Lemi) ’kulkea keikahdellen’, vir. murt. tiipama (Kuus.) ’keinuttaa lasta 
jalkaterän päällä’. Deskr. sanoja, joiden yhteyteen kuulunee myös mm. tiippa, rantat. (Virol.) 
’rantasipi’. (SKES V: 1292). Lönnr tiipahtaa v. mom. (tiipata) ’vippa hastigt’; t. alas ’komma på 
öfverbalansen, taga överhalning; tiipota, tiippoan sdr. tiippoon v. ’vippa’; --; tiipottaa v. ’ha att 
vippa, gifva efter l. böja sig’; tiippaa, tiipan v. ’svänga, vippa’; tiippoa, tiipon v. ’vippa upp 
(keikahtaa)’ (L II: 695). 

SKES (1292) esittää Kuusalun verbin tiipama ’keinuttaa lasta jalkaterän päällä’ suomen 

sanueen yhteydessä mutta ei mainitse lainautumista. Kyseessä on kuitenkin 

todennäköinen laina suomesta, sillä suomen levikki on laaja ja merkityksetkin varioivia, 

viron levikki taas suppea ja merkitys spesifinen. Jõe Kuu asu piibama on foneettinen 

variantti samoin kuin Jõe siipama (EKMS I: 1207) ja Vilbergin esittämä piipama (1922: 

254). VMSK:n tunteman sanan tiipama ’kiigutama, lonkama’ laajahko levikki Jõe Kuu 

Jäm Khk Mus Kaa Krj Vll Jaa Pöi JõeK ei tuota ongelmaa, sillä Saarenmaalle 

deskriptiiviverbi on yhtä hyvin voinut lainautua suomesta samoin kuin sen toinen 

merkitys ’kävellä keikahdellen’. Södermanin (1996: 126) aineistossa on Kuu VNg IisR 

Kad tiibama ’kiigutama (last jalal); lotendama’. Hän toteaa SKES:n mukaan verbin 

tiipata ’keikata, hetkahtaa; keikauttaa’ esiintyvän sekä suomen länsi- että itämurteissa, 

mutta ei kuitenkaan sano mitään viron murresanan alkuperästä. SKES:n mukaan tiipata 

on paikoin sekä länsi- että itämurteinen. Sen varianttien SKES:ssa (1292) mainituista 

levikkialueista pistävät silmään kaakkoismurteet (tiipota, tiipottaa), Kymi (tiipotella) ja 

Lemi, Sakkola (tiipahtaa). 

polvil(l)a adv. ’põlvili/polvillaan’ Jõe Kuu   ← polv 

polvila ~ polvilla on suomenmukainen variantti, jossa on rantamurteessa säilynyt 

alkuperäinen o (Must 1987: 115) sekä adessiivin -l(l)a-pääte. Mustin (1987: 151) 
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mukaan yleisviron -li-suffiksi esiintyy koillisrannikon murteissa usein geminoituneena 

muodossa -lli ~ harv. -lle, mutta Jõelähtmen Pranglin saarella ja Kuusalun 

pohjoisrannoilla tätä vastaa tavallisesti adessiivinen suffiksi -(l)lA. Must pitääkin 

adessiivisia loppukadottomia -(l)lA-adverbejä Jõelähtmen rannikon ja Pranglin sekä 

Pohjois-Kuusalun (harvinaisina myös VNg Vai) murteelle tunnusomaisina (mts. 205–

206). Vrt. ammula, poolil(l)a, hulgalla; adessiivisista adverbeistä ks. lukua 3.2.1.2. 

pompu subst. ’vatijopp / pomppa, lyhyt toppatakki’ Kuu Hlj   < sm pomppa UUSI 

ETYMOLOGIA < ven murt. bomba ? 

pompu ’vatijopp’ Kuu Hlj (VMSK). 
sm pomppa ’kans. lyhyt tai puolipitkä, paksu, tav. sarkainen (miehen) päällystakki tai turkki’ (NS IV: 

403); pomppa (nyk. melko yl.) ’(miesten) paksu, tav. lyhyt tai puolipitkä päällystakki tai turkki; 
turkiskauluksinen takki’, pomppatakki. Sm sanan lainautuminen ven murt. sanasta bomba ’eräs 
vanhanaikainen villakangas’ on epävarmaa. Mahd. lähde olisi myös jokin ’puuvillaa’ tark. sanan 
(= klat bombax) variantti, vrt. esim. bombasiinin l. pumasiinin (ks. tätä) vanh. ransk alkumuoto 
bombasin ’puuvilla; vanuvuoraus’ t. sen engl jatkaja (vanh.) bombast (bombace) ’(1500–1600-
luvuilla vuoraukseen käytetty) puuvilla, vanu’, josta myöh. – pohjana mahd. mielikuva 
pullottavaksi topatusta takista – (esim. engl saks ven) merk. ’pöyhkeys, mahtipontisuus’. 
Puhekieleen pomppa lienee kotiutunut sotilasslangin vaikutuksesta. Se assosioituu kaiken lisäksi 
luontevasti deskr. pompottaa verbin merk:een ’pullottaa, pömpöttää’. – Sm ? > nr murt. Sm 
påmppa ’lyhyt, paksu päällystakki’. – Vrt. myös pomsi. (SSA 2: 394). | Pompan pannii (= 
takatamppia) sanottii leikillisest kirveskoriksi. Kiika (s.v. kirveskori) | Miähil olì enèmmästäs 
pomppajakkui, pomppajakus olì simmottet sivùtaskut ja suarat taskut ja pojjanev vuari. Somero 
(s.v. boijinen; a. boijista ← tehty) | toiseem pompan taskuun koli̕stin kilon sokeria hevostani 
varten. Pad (s.v. kolistaa) | ko hänel ol ̕se pomppa hajalloa ni, heä otti rahat pois ja sit pist hiljoa 
pussi taskuu takasii. PyhVl (s.v. hajalla) (SMSK). 

pompu on laina ja samalla deminutiivinen u-johdos suomen sanasta pomppa (vrt. parsu 

< ven bárža). Muualla viron murteissa ei esiinny vastaavia sanoja, ei myöskään missään 

lähisukukielissä. SSA:n (2: 394) ja Jarvan (2003: 186) mukaan sana on mahdollisesti 

lainautunut suomeen venäjästä, mutta Jarva ei anna venäläistä lainaoriginaalia. SSA 

(mp.) määrittelee suomen sanan nykyään melko yleiseksi, mutta sanan mahdollinen 

venäjän alkuperä huomioon ottaen se on todennäköisimmin ollut käytössä 

ensimmäisenä Helsingissä ja kaakkoismurteissa ja lainautunut niiden alueelta. 

SMSK:sta löytyy sanahaulla pomppu muutamia esimerkkilauseita, joista yksi onkin 

Viipurin läänin Pyhäjärveltä (SMSK s.v. hajalla). Venäläinen laina-alkuperä virossa ei 

ole todennäköinen, sillä venäläinen alkuperä suomessakin on epävarma ja suomen 

yleisellä sanalla on takin merkitys, venäjän murresanalla vain tietyn villakankaan. 
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 Perunanmyyntimatkoillaan Suomessa rantalaiset tapasivat ostaa itselleen 

erilaisia vaatekappaleita: öljyttyjä sadetakkeja12, työpaitoja ja -housuja, parempia 

pukuja, kenkiä, saappaita, nahkakintaita, hattuja ja esiliinoja (Luts 1968: 120). Viron 

rantamurteeseen on lainautunut suomesta muitakin vaatteen nimityksiä, esim. Kuu 

puseru ’tuulepluus/pusero’ (sm pusero < ru; tämän rinnastuksen on esittänyt Suhonen 

1979: 363), Kuu paidu ’~palitu/palttoo’ (rinnastus Suhonen 2000: 366 merkinnällä 

”tilapäislaina”), Kuu sadetakki  ’vihmakuub/sadetakki’, Vai paida ’särk/paita’ (sanat 

viron merkityksenselityksineen VMSK). Myös Hlj Jõh Lüg sanan palt ̀~ palttu g. palttu 

’palitu, mantel / palttoo’ äänneasu on suomelle läheisempi kuin yleisvirolaisen venäjän 

lainan palitu, joten sana lienee laina suomesta – jonka sana on niin ikään venäläinen 

laina (sana palt Must 1995: 668). 

poolil(l)a adv. ’pooleli / keskeneräinen, kesken, puolitiessä’ Jõe Kuu   ← pool 

poolila ~ poolilla ’pooleli’ Jõe Kuu, puolillasi id. Kuu (VMSK). Vrt. pooleli Hlj Lüg Vai Khk Vll Mär 
Vig Mih Tõs Vän Hää Koe VMr VJg Plt KJn Hls Hel Nõo Kam, poolel ’pooleli’ Kuu Muh LNg 
Mar Kul Kse Ris Juu JõeK KuuK JJn Kad Krk, poolele ’~pooleli’ Kuu Muh Mar Ris Juu Jür HJn 
KuuK JJn VMr Ote Urv Har Vas Se, pooleni ’pooleli, pooleldi’ Hää Kod Trv Hel Ran; ’pooleli’: 
poolekelle Pil, poolekil Khk Mär, poolekile Khk Trv, poolikuli San, poolikulla Har Rõu Vas Se, 
poolikõlla Se, poolile Vig, puolekalli Lüg, puolikala Lei, puolikalli Lüg, puolikalõ Lei (VMSK). 

poolil(l)a on yleisvirolaisen sanan pooleli suomenmukainen variantti (vrt. sm 

puolillaan). Sananvartalo on itämerensuomalainen tai itämerensuomalais-mordvalainen. 

Vrt. ammula, polvil(l)a, hulgalla; adessiivisista adverbeistä ks. lukua 3.2.1.2. 

potk|kelk (potku-) subst. ’tõukekelk/potkukelkka’ Jõe Kuu   < sm potkukelkka 

potkkelk ~ potkukelk Jõe Kuu, potka ~ potku Kuu, potkakelk ~ potakelk Kuu JõeK ’tõukekelk’ (VMSK). 
sm potkukelkka ’pitkäjalaksinen, yhden hengen istuttava työntökelkka, jota käytetään reippailuun ja 

kulkuneuvona; potkuri’ (NS IV: 420). Yleinen sana (SMSA). 
va potku-kelkka Lu ’tõukekelk’ (VKS 4: 308); vrt. va Joenperä keлkk < ink / sm (Tsvetkov 1995: 97). 

Potkukelkka levisi Skandinaviasta Suomeen 1800-luvun lopulla, ja 1900-luvun 

alkupuolella se oli Virossa tavallinen. Eniten sitä käytettiin kaupungeissa. (ERKL 2007: 

279, Viires.) Lutsin (1968: 122) mukaan ensimmäiset potkukelkat nähtiin 1900-luvun 

alussa Suomessa käydessä, ja myöhemmin virolaiset alkoivat valmistaa niitä itse 

ostokelkkojensa mallin mukaan. Erityisen paljon kelkkoja oli Viinistulla ja muissa 

niemien kylissä. Jõe Kuu potkkelk ja sen variantit on mitä todennäköisimmin lainattu 

                                                 
12 Virossa kysyttyjä öljytakkeja valmistettiin aluksi vain Vehkalahden Tammiossa ja myöhemmin tehdas-
maisesti Virolahden Klamilassa. Käsittely tehtiin erään tammiolaismiehen keksimällä tarttumattomalla 
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suomesta samalla kuin itse potkukelkka on suomalaisten välityksellä saatu Viroon, 

mistä kertoo myös nykyviron potkukelkan tavallinen nimitys soome kelk ’suomen-

kelkka, suomalainen kelkka’. Ontikalainen Els Varik (s. 1908) on kertonut eräänä 

kylmänä 1930-luvun talvena lähteneensä seitsemän hengen joukolla Tytärsaaren 

seproille kylään jäätietä myöten potkukelkoilla. Matka yhteen suuntaan oli 40 

kilometriä ja perillä viivyttiin kaksi päivää (Elstrok 1999: 159). 

Rinnastuksen ovat esittäneet Suhonen (1979: 363) muodossa potka sekä Norvik 

(1996: 142); jälkimmäisen mukaan Kuu potka, potku lainautuivat ensin suomen sanasta 

potkuri ja uudemmalla ajalla potkakelk ja potkukelk sanasta potkukelkka. Norvik (mts.) 

kuitenkin esittää kuusalulaisen Edgar Lillheinin mukaan potkukelkkojen tulleen Viroon 

samoihin aikoihin kuin kymmenlitrainen viinakanisteri (ks. artikkelia litrane), noin 

1920-luvun puolivälissä. Aikalainen muistanee oikein, mutta kaupunkeihin kelkan 

luulisi tulleen aiemmin (vrt. Viires). 

 Sanassa on alueen murteelle tyypillisesti säilynyt -tk-yhtymä (Must 1987: 69), 

mitä tukee myös lainan nuoruus. Myös vatjaan sana lienee lainattu suomesta. 

praaseldama (praseldama) verbi ’joomapidu pidama, laristades pummeldama / pitää 

juominkeja’ Kuu Hlj   ← as prasselen jne. 

praaseldama ~ praseldama Kuu Hlj, prassima ~ (p)rasma Kuu VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Vll Muh Rei 
Mar Mär Tõs Vän Tor Hää Ris Juu JMd Koe VMr VJg Sim Iis Trm Kod Plt KJn Trv Hls Krk Hel 
Puh Nõo San Urv Har Rõu Plv Vas Räp, prasnitavad pl. 3. p. ’pidutsevad’ Kod; prass ~ praass 
Hlj Jäm Khk Emm Hää Ris, prassing Phl (VMSK); praasnik ~ (p)rasnik ’pidu’ Kuu Lüg Jõh IisR 
Vai Khk Pha Mär Kse Tõs Tor Hää Ris Koe VJg Iis Trm Kod MMg KJn Trv Hls Puh Urv Plv Vas 
Se. prassima (EKMS I: 538 s.v. hullama, II: 716 s.v. lõbutsema, III: 141 s.v. pidutsema). Wied 
prassima (W 873). ÕS praaseldama ’prassima’; ÕS prassima ’joomapidu pidama, laristades 
pummeldama’. Prassis raha maha v läbi. Prassija. prasnik -variantteja- ’pidu, püha, eriti 
joomapidu; õigeusuliste külapüha, mil sugulased üksteise poole kokku tulevad’. Wied prasnik, -u 
(Pp) (russ) ’Fest’; EÕS [praasnik] vt pidu; EKSS praasnik, -u kõnek ’venelaste vm õigeusuliste 
püha; pidu, jooming’; prasnik , -u kõnek ’praasnik’; prasnik, -u kõnek pidu, pidutsemine, praasnik. 
vrd bsks Prasdnik ~ Prasnik Hupel 1795: 178, Kiparsky 1936:175. < праздник ’pidu, pidupäev, 
püha’ (Must 2000: 292–293). Vrt. prasnitama veneläsed pras’nitavad ’pidutsevad, peavad pidu’ 
Kod < праздинчать kõnek arh ’pidutsema’; fig ’trallitama, pillerkaaritama, logelema’. 
Kausatiivsufiksi saanud venelaenuline verb (Must 2000: 293). Wied prasnik g. prasniku (Pp Peipsi 
rannik) (russ.) ’Fest’ (W 873), (← ven пра́здник ’juhla, pyhä’). Vrt. Lönnr praasnikka (L II: 249). 
praaseldama : praaseldada : praaseldan ’prassima’. Võib olla prassima tüve variant, mida on 
võinud mõjutada alamsaksa prasselen ’pidavat müra, kära tekitama, kolistama, lärmama’, saksa 
prasseln ’ragisema, pragisema, rabisema’, rootsi prassla ’krabistama; sahisema, kahisema’, van 
srmt brassel ’raksatus, ragin, mürin; lärm, kära, müra’. Teiselt poolt on võinud mõjutada murretes 
levinud vene laenud pra(a)snik ’pidu, püha’, prasnitama ’pidutsema’ (< vene prázdnik ’pidu; 
püha’, prázdničat ’pidutsema; logelema’). Murretes on ka variandid praaseldama, prasseldama. 
(EES 383.) prassima : prassida : prassin ’joomapidu pidama, laristades pummeldama; priiskama’ 

                                                                                                                                               
kolmipiikin rasvan ja maaliöljyn seoksella. (Punttila 1965: 11.) 
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< alamsaksa prass ’pidutsemine, pidusööming’, brassen ’käratsema; prassima, priiskama’. Vt ka 
praaseldama. (EES 384.) 

EES:n (383) mukaan praaseldama ~ praseldama voi olla viron prassima ’pitää 

juominkeja’ -vartalon variantti, johon ovat voineet vaikuttaa as prasselen, sa prasseln, 

ru prassla, brassel. Toisaalta vaikutusta on voinut olla viron murteiden venäläisillä 

lainoilla pra(a)snik ’juhla, pyhä’, prasnitama ’juhlia’. Ymmärtääkseni verbi 

pra(a)seldama voisi olla johdettu omalla -lda-johtimella alasaksan verbistä prasselen, ja 

sen pitkävokaalinen variantti selittyisi lainan praasnik vaikutuksella – samoin kuin 

geminaatta-s:n lyhentyminen. Mustin (2000) laajassa tutkimuksessa viron murteiden 

venäläisistä lainasanoista ei ole verbiä pra(a)seldama. 

preks subst. ’maiusroog / herkkuruoka; munakas’ Jõe Kuu Hlj 

preks g. -u Jõe Kuu ’maiusroog, hea toit’, (muna)preks g. -u Hlj ’munaroog’, vrt. prägadus Jõe ’omelett’ 
(Söderman 1996: 96).  

Söderman (1996: 96) pitää sanaa preks paistuvien munien äänen motivoimana 

deskriptiivis-onomatopoeettisena sanana. Siinä on rantamurteelle tyypillinen 

sananalkuinen konsonanttiyhtymä. 

pritsaal subst. ’sadam/satama’ Jõe Kuu   < ven причáл 

pritsaal Jõe Kuu ’sadam’, priistan ~ pristan ~ pristal id. VNg Jõh Vai Trm Kod Võn Vas Se (VMSK); 
pritsaa·la, -u [merkitty näin Norvikilla] Jõe Kuu ’wachte Bootsangelegestelle unter der 
Sowjetmacht’ < причaл russ. ’Trosse; Stelle, wo Wasserfahrzeuge, Schiffe angebunden werden’ 
(Norvik 1998: 26); pritsaal, -i Jõe Kuu Lüg; prit|saala ~ -saalu Kuu ’(valvatav) paadi- või 
kalasadam nõukogude ajal’ (Must 2000: 298). 

ven причáл ’randumiskoht, kai, sadamasild, valgma, lauter’ (Must 2000: 298). 

Laina venäjän sanasta причáл (pritsál) ’laituri, satamasilta, valkama’ (Norvik 1998: 26; 

Must 2000: 298, 562). Mustin (mp.) mukaan viron sana merkitsee nimenomaan 

’neuvostoaikainen (valvottava) vene- tai kalasatama’, joten sana on myös lainautunut 

neuvostoaikana, jolloin virolaiset eivät enää saaneet mennä merelle ja rannikkoa 

valvottiin. Sama laina tunnetaan eri foneettisina variantteina myös Alutagusen 

murteessa ja Peipsin rannikon pitäjissä. 

puljama verbi ’~pingutama / ponnistaa, ponnistella, puljata’ Kuu Hlj   < sm puljata 

puljama ’~pingutama’ Kuu Hlj (VMSK); puljama Kuu 1. ’punnima. vaeva nägema’; 2. (vied) puljavad 
’merevesi vaheldumisi tõuseb ja mõõnab’ (Must 1995: 670), esim. ninda et oli oli tegemist 
paattiega kuida juomist väljä sai. et sai puljada küll kui vene oli vergut sies enne kui Kuu (Must 
1995: 238); puljama ’tõstma, punnima, ubima, uppima, midagi nagu suure rutu ja vaevaga 
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tegema’; sest ka: puljamine Kuu (Vilberg 1922: 251). Vrt. Wied puĺjama, -jan, -jata (jada) (NW) 
’wogen, in Bewegung sein’, mere-weed aiwa puĺjawad ’das Meerwasser ist immer in Bewegung’ 
(W 888–889); puljama Wd.: KiHa e. puljuma VNg ’liikuma, liikvel olema, voogama’ -> 
Voolama: mere veed aiva p-vad | kui meri puljub, siis on lained kõrged ja suurte valgete jänestega 
|| igavesti puljab merevesi (Se. ”NE” IV 114) (EKMS II: 408 s.v. lainetama); puljama ’voogama, 
liikvel olema’ Ha: mere veed aina p-vad (EKMS IV: 586 s.v. voolama); pulja|ma, -n, -ta =/< -da 
’wogen, in Bewegung sein’, mere-weed aiwa puĺjawad ’das Meerwasser ist immer in Bewegung’ 
Wied. ? ostseefi. deskr., nach SKES III 632–3 im nordestn. Stranddial. pulja|ta ~ -da ’id.’ und 
’heben, zusammendrücken, klemmen, etwas eilig und mit Mühe tun’, l.cit. mindestens z.T. für aus 
dem Fi. entlehnt gehalten’ vgl. ostseefi. deskr. fi. puljata Lnr. ’röras ifrigt, svärma’, frequ. puljailla 
(dial. ’sich rasch hin und zurück bewegen’, ’schwere Burden tragen’ u.s.w., puljahtaa ’röras 
hastigt, slinta, slinka, dimpa’ (dial. ’ins Wasser ausgleiten, fallen) etc., olon. pul'l'ata ’grosse 
Mengen Wasser tragen’, ? vgl. pulisema (EEW 2216). 

sm puljata (Lönnr 1880; itämurt.) ’puuhata, touhuta; kulkea (edestakaisin)’, puljailla ’id.; vaihdella’, 
puljuttaa (paik. Loun- ja ISm) ’huijata, pettää’, tämän väännöksenä ilm. myös puliveivata (et. 
EPohjanm ja ymp.) ’id., keinotella’, puljuu ’alituinen vaihtaminen t. vaihtuminen; puuha, touhu’ ~ 
va (Kukk) puljata ’telmiä; puuhata’ | vi murt. puljata ’touhuta ahkerasti’ (nämä ilm. < sm). Deskr.-
luonteinen sana, jossa näkyy vaikutusta ainakin v:eistä puuhata ja kuljailla - - SKES 1962 632–33 
(SSA 2: 421.) puljata (Kong., Äänek.) ’kulkea edestakaisin’, puljailla ’vaihdella yhtä mittaa, 
kulkea kiireesti edestakaisin (Kangasn.); nostella raskaita taakkoja (Lemi); uiskennella (Utaj.)’, 
puljahtaa (us. murt.) ’luiskahtaa, pudota (vars. veteen)’, puljuta ’kantaa sylissään jtak raskasta 
(Lemi); puuhata (Juva)’, pulja (Muol.) ’touhu, huoli’, puljuu ’alituinen vaihtaminen t. 
vaihtuminen, edestakaisin kulku (Kangasn.); homma, puuha, touhu (esim. syömisen, juomisen; 
Lappeenr., Parikk., Kiihtel.)’, vrt. aun. pul'l'ata (Imp.) ’kantaa vettä suurin määrin’, vir. rantamurt. 
puljata, -da ’aaltoilla, olla liikkeessä (merivesi); nostaa, pinnistää, tehdä jtak kiireesti ja 
vaivalloisesti’ (luult. ainakin ositt. < suom.). Deskr. sanoja. (SKES 632–633.) puljata v. kans. 
puljaus teonn. ’puuhata, pulata’ | - - olen kohta parikymmentä vuotta p:nnut autojen kanssa (NS II: 
459). Lönnr puljata v. ’röras ifrigt, svärma’; wäki puljasi edestakaisin kuin kusiaiset pesässään (L 
II: 265). 

SSA (2: 421) esittää niin viron kuin vatjankin sanan lainautuneen ilmeisesti suomen 

itämurteisesta verbistä puljata. Rantamurteen toisessa, edestakaisen aaltojen liikkeen 

merkityksessä, on kyse merkityksenlaajentumasta ja samalla spesifioitumisesta. 

purjestama verbi ’purjutama/juopotella’ Kuu Hlj   ← purj- + -sta 

purjestama Kuu Hlj ’purjutama’, purjetama id. Lüg Vai Phl Juu Amb JMd Koe VJg Iis Trm Kod MMg 
Plt, vrt. purjes ’purjus’ Kuu Hlj Lüg Jõh IisR Mär Nis Kos HJn Ann Pee Koe VMr Iis Trm Lai Plt. 
Vrt. purjutama ~ purjotama ’viina jooma’ Lüg Khk Vll Muh Emm Rei Mar Mär Kse Var Tõs Vän 
Tor Hää Ris Juu HJn Plt Trv Hls Krk Ran Puh Nõo Võn San Krl Har Plv Vas Se. (VMSK.) Wied 
puŕjestama, -tan, -tada, puŕjestus g. puŕjestuze = puŕjutama, puŕjutus; puŕjetama, -tan, -tada, freq. 
puŕjetelema, -len, -lla (poetisch) = puŕjutama; puŕjustama (P), puŕjutama, -tan, -tada (puretsema, 
puŕjetama, puristama, puŕjestama) 1) ’segeln’; – 2) ’saufen, sich berauschen’, pead p. ’dass.’; – 3) 
(trans.) ’segeln lassen’ (W 898). 

Verbi purjestama on omaperäinen, eri tavoin johdettu, variantti yleisvirolaisesta sanasta 

purjutama. Verbin kantana on yleisvirolainen purju ’humalaan’ : purjus ’humalassa’, 

jonka inessiivimuoto esiintyy useissa koillisrannikon, keski- ja itämurteiden pitäjissä 

asussa purjes. Rantamurteen alueella e:llinen purjes tunnetaan nimenomaan Kuusalussa 

ja Haljalassa. 
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pääl|päidi (pialpidi) adv. ’~pealpool / yläpuolella, päällempänä’ Jõe Kuu   ← pääl + 

päidi / pidi 

päälpäidi ~ pialpidi on omaperäinen yhdyssana. Kuusalun päälpäidi on enemmän 

suomenkaltainen (vrt. päälläpäin), Jõelähtmen variantissa on taas yleisvirolainen -pidi. 

Lisäksi variantissa pialpidi on tapahtunut koko koillisrannikkomurteelle tyypillinen 

pitkän keskikorkean vokaalin diftongiutuminen (pääl → pial), ja diftongit iä, ia 

tunnetaankin vain Jõelähtmessä (Must 1995: 21). Vrt. iaspäidi, jalgupäidi, kahtapäidi, 

toist(a)päidi; instruktiivisista -päidi-adverbeistä ks. lukua 3.2.1.3. 

pöngad subst. pl. ’~paadi osa / veneen istuinpenkin koverat kiinnityspuut’ Jõe Kuu 

   < sm pönkät 

pöngad pl. ’~paadi osa’ Jõe Kuu, vrt. pöngäd pl. ’~koivad’ Kuu (VMSK). pönk pl. pöngad ’kõverad 
puud, põõnakesed, mis piidalaudu paadi küljes kinni peavad’ Kuu (EKMS III: 8). pöngad 
’kõverad, otsekohesesse nurka raiutud puud, mis piidalaudu paadi küljes kinni peavad’ Jõe Kuu 
(Vilberg 1910: 387). 

sm pönkkä (Jusl 1745; savmurt. PSm, osin Satak hämmurt. EPohjanm) ’tukipuu; telki’, pönkä (Kymenl 
Karj Ink EKPohjanm ja ymp.) id., pönkittää, pöngittää (et. itä- ja hämmurt), pönkätä (et. Pohjanm 
PSm), pönkitä (PSm Verml, paik. Pohjanm) ’tukea t. sulkea pönkällä; teljetä’, yhd. pönkkähame 
(As 1733 pönkä hamehita) ’eräänlainen tukirakenteella varustettu hame’ ~ ka pönkä ’pönkkä, 
tukipuu’, pönkätä ’pönkittää; teljetä; työntää, tunkea (tav. tuuli)’, pönkitä id. | ly pöŋg(e) ’pönkkä, 
takasalpa’ | vi murt. pöngad ’veneen soutupenkin kiinnityspuut’. Ehkä deskr. alkuperää olevia 
sanoja. (SSA 2: 467.) pönkkä, pönkä (mol. tyypit esiintyvät sekä länsi- että itämurt., jälkimm. 
yksinomaisena P-Karj. ja Ink.) ’tuki, salpa’, pönkki (Hatt.) id., pönkittää l. pöngittää (esim. Kur., 
Kiihtel., Parikk., Sakk.) l. pönkitä (Verml., Kain., Peräp.) pönkätä (Satak., Pohjanm., Peräp.) l. 
pönkiä (Peräs.), karj. pöŋkä, -g-, aun. pöŋgü ’pönkkä, tuki, noja’, pöŋgätä l. pöŋgitteä l. pöŋgitä 
’pönkittää, tukea’, lyyd. pöŋg, -e ’pönkkä, takasalpa’, (suom. >) vir. murt. pöngad pl. (Kuus.) 
’veneen soutupenkin koverat kiinnityspuut’. Ilmeisesti deskr. alkuperää olevia sanoja, joihin vrt. 
esim. - -. (SKES III: 696). Gan pönkkä, pöngän s. (nytteet) ’stöd, styltta’ | seisoo pöngillä l. 
pönkäin päällä ’stor på stylttor’; pöngään l. pönkkään, -kätä vel pöngitän, -tin, -ttänyt, -ttää v.a. 
(idem ac tukia) ’stödier, upstylttar, spänner ut’, pöngitetään, -tettiin, -tetty, -tettää v. p. | pönkätä 
aitaa ’styltta up en gärdsgård’ (G 726). Lönnr pönkkä, pönkän s. ’stöd, stötta, stylta, bom’; olla 
pönkillä ’vara på styltor’; jfr. tynkä, tönkä; pönkätä, pönkkään v. ’stötta, stylta, understödja, 
tillbomma’; p. seinä ’uppstylta väggen’; p. ovi ’tillbomma dörren’; pöngätä, pönkään v. (pönkä) = 
pönkätä; pönkittää v. instr. (pönkkä) ’stötta, förse med stöttor, stänga, understödja, stödja; pönkitä, 
pönkitsen v. ’stötta, understödja’ (L II: 320). pönkkä, pöngittää, pönkitys (asussa pöngitys) 
ensiesiintymä 1745 Juslenius, pönkä (asussa Pöngä) 1787 Ganander (Jussila 1998: 213). 

Suomen sanalla pönkkä on erilaisen tukipuun ja tuen merkitys, verbillä tukemisen, viron 

pöngad taas esintyy pienellä alueella ja merkitsee nimenomaan ’veneen istuinpenkin 

koveria kiinnityspuita’. SKES (696) esittää Kuusalun sanan lainautuneen suomesta. 

pütling (pötling pitling) subst. ’suitsuräim/savusilakka’ Jõe Kuu   < sa Bückling 

pütling ~ pötling ~ pitling ’~suitsuräim’ Jõe Kuu, püting(as) ’suitsukala’ Jäm Khk Mus Kaa Pha Vll Muh 
(VKMS); püting, -i ~ pitling, -i ’suitsuräim’ (EKMS I: 897); püting(as) ’suitsuräim’ Jäm Khk Vll 
Muh (Haak 1975: 97); püting(as) pütiŋg, g. pütiŋŋu; pütiŋgas, g. pütiŋga Jäm Khk ’suitsukala’; 
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pütingilest pütiŋŋi- Khk ’suitsulest’ (Kendla 1997: 54, 27); Wied pütiṅg g. pütingi (M, O) 
’”Bückling”, geräucherter Strömling oder Butte’ (W 912). 

sa Bückling, geräucherter Strömling oder Butte (Wied 912); Bücking m. ’geräucherter Hering’. Der Fisch 
heiβt (a foedo odore Kilian 1599) nl. boksharing. Ableitung von nl. bok ’hircus’ ist mnl. buckinc, 
nnl. bokking, mnd. (seit dem 14. Jh.) buckink, spätmhd. bücking. Die jüngere Form Bückling (seit 
1480) dankt ihr l dem Umstand, daβ viele mask. Konkretwörter auf -ing ein l am Stammauslaut 
hatten (Hämmling, Kiesling, Schilling, Zwilling). (Kluge 1957: 108.) Bückling m. ’geräucherter 
Hering’ (15. Jh.). Spmhd. bückinc ist aus mndd. buckink, mndl. bukkinc übernommen. Wie nndl. 
boks-haring eine Ableitung von Bock wegen des eindringlichen Geruchs dieser Fische. Später 
Anpassung an die Ableitungen auf -ling. (Kluge 1995: 142.) 

Sana püting(as) ’suitsuräim’ Jäm Khk Vll Muh esiintyy Kodumurre-sarjassa 

julkaistussa saksalaisten lainasanojen luettelossa ilman lainaoriginaalia (Haak 1975: 

97). Mägerin mukaan püting on lainautunut alasaksasta ja Saarenmaan Mustjalassa ja 

Muhun saarella se merkitsee paitsi jo savustettua kalaa, myös savustettavaksi sopivaa 

suurempaa silakkaa (Mäger 1973: 41, 1976: 95). Rantamurteisessa asussa on – tosin 

murteessa tyypillinen – ling-loppu, mitä pidän todisteena siitä, että sana on lainattu 

saksasta. Lainattaessa saksan sananalkuisesta leenisklusiilista b on tullut virolle 

ominaisesti fortisklusiili p; sanan sisällä taas äänne [k] (saksan grafeemi ck) on 

substituoitu t:llä. 

rahvasim(m)ed (rahusimmed) subst. pl. ’näärmed/rauhaset’ Jõe Kuu   < sm rauhasimet 

rahvasimed ~ rahvasimmed ~ rahusimmed pl. ’näärmed’ Jõe Kuu; kahe`puoliksed ehk rahusimmed 
`külmitamisest ajab Jõe (EMS IV: 690). Vrt. rahus(s)ed ~ rahvased pl. ’näärmed’ Hlj Lüg Vai, 
rahugesed pl. ’näärmed’ Emm Käi Rei Phl (VMSK). Vrt. rahuja(i)ne (rauhiaine) ’nääre’ Vai, 
rahund(i) (rahudi) ’neer, nääre’ Vig Kse Han Var Tõs Aud PJg, yleisvir. rahu (rauh) ’nääre, neer’ 
Hlj VNg Lüg Jõh IisR jne. (VMSK.) JõePr pl. rahusimmet ~ Kuu rahvas, harv. pl. rahvasimmeD ~ 
Hlj Lahe rahvaset ~ Lüg, Vai Udria rahuseD ~ rahuDiD ~ Kudru rauhiaine, pl. rahuja(i)seD ~ Hlj 
Lüg Jõh rahud ’rahu, nääre’ (Must 1987: 88). rahud 1 (LoSa Muh Han Kir LE; – Phl rahugesed, 
LõLä LoPä rahodid, rahundid, KiVõ Se rauha’, LõSe rahva’, Koi rau’, Lut raahu’) ’neerud’. 
rahud 2 (PE Mlg koh. LõTa ja EdVõ; – Hi rahugesed, Lüg LäVai rahused, IdVai rahujaised, 
rauhijaised, Var Vig LoPä rahudid, rahundid, KiKuu rahvasimmed) ’näärmed, kaela kahepoolsed’ 
(EKMS I: 1140.) Wied rahudi (W) 1) ’Drüse’, kaela rahudid ülewel ’die Halsdrüsen sind 
geschwollen’ 2) ’Niere’ (W 919). rahu (’nääre’) lmsm-lp.: sm. rauhanen (Raun 1982: 138). - - (in 
Kuusalu) rahvasimmeD, die letzteren mindestens < fi., wie man schon in SKES III 747 konstatiert 
hat (EEW 2387 s.v. rahu). 

sm Gan rauhas, -haisen s. (risa) körtel, mandel, glandulae in corpore; rauhaiset, -sten pl. (Botn.) körtlar i 
lår roten, under armen och i halsen, öhrmandlar; rauhaisimet pl. liuska, skräppa, körtel, ingven, 
scrotum (G 773). Lönnr rauha s. ’körtel’; rauhaispaise s. cps. ’körtelsvulst’; rauhaiswika s. cps. 
’påssjuka, körtelsvullnad, skrofler; rauhajainen s. dim. ’liten körtel’; rauhanen s. dim. ’körtel (i 
halsen, armvecket l. veka lifvet), mandel (anat.), glandel; ljumske’; rauhas, rauhaksen s. spec. = 
rauhanen; rauhasin s. körtel; plur. rauhasimet ’testiklar och trakten deromkring’; lapsen 
rauhasimet ovat heltyneet (L II: 373–374). rauhanen ensiesiintymä 1637 Schroderus asussa Niska 
rauhaiset (Jussila 1998: 218). rauhanen (Schr 1637 niska rauhaiset) murt. myös ’imusolmuke; 
turvonnut, kipeä rauhanen, ihonalainen kyhmy, paukama (nämä eri tahoilla itämurt. ja ymp.); 
nivustaive (paik. länsimurt.); (mon.) kivekset (Koll 1648; paik. PSatak ja PSm)’, rauha (Renv 
1826) ’rauhanen’, rauhajainen (kaakkmurt.) ’(turvonnut) rauhanen’ ~ ink rauha ’rauhanen’ | ka 
rauhna(ine), rauha, rauna ’(tulehtunut t. turvonnut) rauhanen; patti’ | ly rau(h)nad, raun(a)had 
(mon.) ’(kainalorauhasten) turvotus’ | ve rauh(aine), rouh(õine), raug, ravastuk ’turvonnut 
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rauhanen’ | va ravu, (Kukk) rauhiame ’rauhanen’ | vi rahu id., murt. rahu(ge)sed, rahu(n)did, 
rahvasimed ’rauhaset; munuaiset’ | li roʾugəd id. (ka > ven murt. rávga ’(turvonnut) rauhanen’). ? 
< germ (SSA 3: 55). rauhasimet KARE: rauhasin : rauhasimet : rauhasimmii Tyt | VARP: PyhR, 
’jalkojen väli’ Myn, susi ol kerjenny [ryöstämältään pojalta] molema jala raohasimest saak syämä 
Nou, Mas | VARY: ihan se reiren loppu perä on rauhasimet Ylän | SATE: ’miehen siitin’ PunL, 
’nivustaipeen seutu, nivusrauhanen’ Vampula; SATL ’rauhaset’ tav. Nak | PERP: ’rauhaset’ Kemi. 
rauhaset SATP: ’nivuset; sukupuolielimet’ HKyr, ’kivekset’ Tyrvää Kih | PERP: ’kivekset’ Sod 
Kitt; LÄNP: eläinten sisäeritys-elimiä, heitetään teurastettaessa menemään. Tav. Kola, 
’vatsanpohjan arimmat kohdat’ tav. ATor, ’kivekset’ Tär. rauhasajos ’rauhaspaise (ihmisellä)’ 
KARK Pari. rauheiset jalat ku oŋ kipiät, siiz ajjaa liikme (’nivelen’) paikkaa rauheiset. (rauhanen 
on ”niiŋ ku papu”) Viron Inkeri, myös asu rauhaiset. rauhiainen INK: rauhiaiset ko on ollut kipjä, 
sit iävät selset rauhiaiset. Ven; rauhijaine rauhijaist tulloot korvan taaks; reijjej juures on ja täs 
rauhiaine. Tyrö. (SMSA.) 

ink rauha s. ’rauhanen’ r:had, r:hoja (IMS 468). 

SKES:n (747) ja Mägisten (EEW 2387) mukaan Kuusalun sana rahvasimmed on 

lainautunut suomesta. SMSA:n sanalippujen mukaan rauhasimet esiintyy Etelä-

Karjalan Tytärsaarella. Kyse voi kuitenkin olla myös sanan johtamisesta omaperäisesti 

samalla tavalla kuin on johdettu suomen rauhasimet, joka olisi ollut mallinantajana Jõe 

Kuu sanalle rahvasim(m)ed ~ rahusimmed. Kaikissa viron tämän sanueen 

murresanoissa on Kudrun yksikkömuotoa lukuunottamatta tapahtunut metateesi uh > hu 

~ hv (sm rauhiainen, rauhasimet, SKES 746). Söderman (1996: 101) esittää aineistonsa 

sanan Hlj Lüg Vai rahus(s)ed olevan yleisvirolaisen sanan rahu monikkomuoto, joka on 

mahdollisesti saanut vaikutusta suomen sanasta VAR SAT Tyt rauhasimet. Vrt. 

rajasi(me)d. 

rajasi(me)d  subst. pl. ’kubemed/nivuset’ Kuu Hlj   < sm raaja UUSI ETYMOLOGIA 

rajasid ~ rajasimed ’kubemed’ Kuu Hlj (VMSK). rajasid PõHlj VNg e. rajasimed KiKuu LoHlj 
’kubemed’: r-test vaja triikida (EKMS I: 1137). rajasi g. -mme Kuu ’kube’ vrd raage|m g. -me Vai 
’kube’ (Must 1995: 671). 

sm raaja yhtenäinen nimitys käsille ja jaloille, myös monikossa raajat. Tavallinen. KYM: Art Kymi Vehk 
Sip Valk, KARE: SavT VirL Kuol (SMSA.) raaja (Agr raadhioista mon. elat., raiain g.; melko 
yl.), merk. murt. (paik. PKarj PSavo Kain PSm) myös ’teuraseläimen osa’, yhd. ylä-, alaraaja, etu-
, takaraaja, (ks. erikseen) raajarikko, johd. raajoa (Kymenl PSm, paik. PKarj) ’paloitella 
teuraseläin; hakata, ruhjoa’, raajas (paik. VarsSm) ’teuraseläimen neljännes; lapa, reisi’ ~ ka 
roakie ’(teuras)eläimen takaraaja; ravi’ | ve ragj : rokse̮b ragjal ’juoksee ravia’ | va rad́joa ’hakata’ 
| vi raiuda ’hakata (irti)’, E rag(j)a ’(sammakon) reisi’, (Wied) rai, mon. raiad ’kivekset’ | li raigā 
’kinkku, reisi; lantio’; raʾd́́ĺə́ (prs. raʾd́́ĺə́b), (Sal) rǟgl (prs. rǟglub) ’hakata’ (ims sanat palautuvat 
asuun *rakja) = lpN ruowꞋje (Pi Lu In Kld T) ’eläimen raaja; teuraseläimen osa’, ruwꞋjit (Lu Kld 
T) ’paloitella teuras, perata lintu (N)’. ? < germ *rakja- (”ojennettava”) v:stä *rakjan ’ojentaa’, 
vrt. nr räcka, ns recken id. (SSA 3: 31). Gan rajat s. pl. v. raaja | rajat tuli rammioxi ’blef 
lemmalös’ (G 764); raaja, -jan s. ’ledamot, en lem, artus, membrum’; raaja rikko, -kon ’ofärdig, 
lemmalös, mutilus’ (G 758). 

rajasi(me)d on käännetty VMSK:ssa viroksi ’kubemed’, joka EKSS:n mukaan 

tarkoittaa ’vatsan alaosan ja reiden välinen alue’, siis nivuset. VMSK tuntee myös 

Vaivaran sanan raage(m) ’kube’. Aavistuksen merkitystään muuttanut rajasi(me)d on 
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todennäköinen laina suomen vartalosta raaja, mutta se voisi periaatteessa olla myös 

varhaiskantasuomalaisen sanan *rakja jatkaja ja suomen sanan etymologinen vastine. 

Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa raaja merkitsee SMSA:n sanalippujen mukaan 

nimenomaan kättä tai jalkaa. Variantti rajasimed on asettunut samaan malliin kuin 

rahvasim(m)ed ~ rahusimmed ja samalla samaan taivutustyyppiin kuin kube g. kubeme. 

ravistuma verbi ’praguliseks kuivama / ravistua’ Jõe Kuu   < sm ravistua 

ravistuma ←ravistama [!] Jõe Kuu; vrt. ravistama ’varistama, praguliseks kuivama’ Kuu Hlj Khk 
(VMSK); ravistuma ’ära kuivama, kuivamise tõttu praguliseks muutuma Kuu: paat r-b päeva 
käes’ (EKMS III: 16); ravistuma ’ära kuivama, praguliseks muutuma’ Kuu: paat r-b päeva käes | 
puuriistad on r-nud, tahavad turvutada (EKMS II: 119). 

sm ravistua vars. laudoista yms. valmistetuista esineistä: tulla kuivuessaan harvaksi, hataraksi, rakoiseksi, 
haristua; harv. rapistua, rappeutua (NS IV: 673); Gan  rauwistua l. rawistua ’gissnar’; rawistunut, 
-nuen l. -neen adj. ’gissnad’ rawistunut astia, tynnyri, ämbäri ’gissnadt käril’; rawistus, -xen l. 
rawistuminen, -sen gissnande; rawistumatoin ’ogissnad’ (G 774); rawistua vid. raukeen & 
auristua gissnar, glesnar, rawistuneet ja kuluneet wijnaleilit gissnade, Jos. 9:4; rawistuminen 
’gissnande’ (G 776); Lönnr rawistua v. subj. (rawistaa) ’bli otät, gistna; förvittra, förfalla’, 
rawistumaton a. neg. rawistuminen s. ger. ’gistnande, förvittring’, rawistunut a. 2 act. ’otät, gisten, 
gistnad; bristffällig’ (L II: 379); ravistua ensiesiintymä 1642 Biblia (Jussila 1998: 219); ravistua 
’hataroitua, haristua, kuivua, tulla vuotavaksi (puuastia, vene); seljetä (taivas; Vamp.); tulla 
huonoksi, raihnaiseksi, rappeutua, lahota, vanheta; tulla vähämieliseksi (Nurmo); irtaantua (esim. 
kynnet jstak; Utaj.)’, rapistua ’ravistua (astia; Uusik. Vpl., Sakk., Rist.); käydä huonokuntoiseksi, 
vanheta; putoilla (esim. kitti ikkunasta; Et.-Pohjanm.); kuivettua ja alkaa varista (”vilja rapistuu”; 
Rov.)’, krapistua (Satak.) ’ravistua; vanheta’, rapistuttaa ’antaa rapistua, tehdä hauraaksi t. 
huonoksi, vanhentaa’, rapisko (mm. Gan.; sav.- ja karj.-murt., P.-Pohjanm., Peräp.) ’ränsistynyt, 
laiha, vanhentunut’, karj.-aun. ravistuo (Kiest., Suoj., Salmi), -ś- (Uht., Ruk.) ’ravistua, harveta; 
(Suoj. myös) laihtua, köyhtyä’, rapiśtuo (Uht.) ’rapistua (esim. huone vanhetessaan, talo 
köyhtyessään)’, rapiško (Suoj.) ’rapisko, ramu’, lyyd. ŕapištuda ’nahistua, kuihtua’, ŕäpištuda ’id., 
heikontua’, (suom. >) vir. murt. ravistuma (Kuus.) ’kuivua, hataroitua (esim. vene)’. Samaa 
pesyettä ovat ravea (= ravia, Laih.) ’hataroitunut’, ravio (Et.-Pohjanm.) ’ravistunut astia’ (ks. 
rapea¹), ravia (Peräp.) ’ravistua, lähteä irti, löyhtyä’, ? ravata ’kuivua, surkastua (Vars.-Suomi), 
murtua (Lemi)’. Vrt. myös ravistaa ja rapista. (SKES 753.) ravistua (Raam 1642; yl.) ’tulla 
kuivuessaan hataraksi, alkaa rakoilla’, rapistua ’id.; ränsistyä, huonontua ulkonäöltään; 
raihnaantua’ ~ ink ravistua ’ravistua’ | ka ravistuo ’ravistua (puuastia); laihtua; köyhtyä’ | ly 
ŕapištuda ’nahistua, kuihtua’ | vi murt. ravistuda ’kuivua, ravistua’ (< sm, kuten myös lpIn 
ravistud ’ravistua’). Todennäk. samaa onomat.-deskr. alkuperää kuin ravistaa ja rapista. Vrt. 
rappio. (SSA 3: 58.) 

ink ravis|tua v. ’ravistua’ r:tūnD vene vōtā. Me | puisista esineistä. L-suu | tav. kuivā. Sa (IMS 469). 
ka ravistuo v. 1. puuastiasta: ’ravistua, tulla hataraksi’. (KiestinkiP Uhtua Rukaj Salmi Suoj Suistamo 

Impil) 2. ’laihtua’ (Suoj) 3. ’köyhtyä’ (Suoj) (KKSS). 

Lainaa suomen verbistä ravistua. VMS esittää Jõe Kuu ravistuma olevan johdos Kuu 

Hlj Khk verbistä ravistama, mutta todennäköisempää kuitenkin on, että suomen 

ravistua on molempien viron verbien laina-alkuperä ja että ravistama on lainautuessaan 

äänteellisesti muuntunut. Viron läntisimmän pitäjän, Saarenmaan Kihelkonnan, levikki 

sopii kuvaan, sillä Viron saarilla on myös ollut suomalaiskosketuksia ja siellä on 

suomen kanssa yhteistä sanastoa (tästä Saareste 1953; Sedrik 1994, 1995; Viron saarien 

murteen ja suomen yhteispiirteistä Raun 1939). Rinnastuksen ovat esittäneet SKES 
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(753) ja Suhonen (1979: 363–364), SSA esittää saman verbin lainautuneen paitsi viron 

murteeseen myös inarinsaameen muodossa ravistud ’ravistua’ (SSA 3: 58). SKES:n 

mukaan viron murteeseen Kolgassa on lainattu suomesta myös verbi ravistama ’panna 

kuntoon’, jonka laina-alkuperä olisi suomen ravistaa (753). SSA:n mukaan ravistaa 

vastineineen on todennäköisesti samaa (onomatopoeettis-)deskriptiivistä alkuperää kuin 

ravistaa ja rapista ja sitä verrataan sanaan rappio (SSA 3: 58). 

riek subst. ’~jääpragu/railo’ Jõe Kuu Hlj   < ru råk   PARANNETTU ETYMOLOGIA 

riek g. riegu Jõe, reek g. reegu ~ riek g. riegu Kuu, reek ~ riek g. riegu Hlj ’jääpragu, sula koht jääs, 
merel’; vrt. maa|riegas Hlj ’pikk jääsulandik, lõhendik, pragu rannameres (maa lähedal)’ 
(Söderman 1996: 104); riekuline ←riek Hlj (VMSK); Wied reek g. reegu, mere-reegud ’offene 
Stellen im Eise, die auch bei grosser Kälte nicht zugehen’ (W 952). 

sm riekku (Kymi, Pyht.) ’jäähän jäänyt sula paikka; railo, halkeama jäässä’ < vir. (pohj.rannikolla: Kuus. 
Halj., Kolga) riek (g. riegu), (Wied., Saareste) reek (g. reegu) ’avanto t. sulanut kohta jäässä, joka 
ei kovallakaan pakkasella umpeudu; railo’. Vrt. myös rieppu (Suurs.): sulanr. ’pieni sulana oleva 
kohta jäiden välissä’ (SKES 776).  

ru råk rå⁴k, sbst.⁴, r. l. f.; best. -en; pl. -ar (VetAH 1780, s. 316, osv.) ((†) -er FörarbSvLag 4: 305 1692; 
möjl. att hänföra till sg. råka)); äv. (numera bl. i Finl.) råka, sbst.³, r. l. f.; best. -an; pl. -or. (råk (-
åå-) 1640 osv. råka 1790–1911 (i Finl.)) [jfr sv. o. nov. dial. råk, vak, strömfåra, rännil, fuktig 
däld, hösträng, (huvud)bena, nyisl. rák, strimma, fåra; av ett germ. rĕk-, nära besläktat med sanskr. 
răji-, răjĭ, strimma, rad, i avljudsförh. till rak, adj.] 1) mer l. mindre bred spricka l. rämna (med 
öppet vatten) i istäcket på en vattensamling; i sht om en spricka osv. av detta slag, som uppkommit 
gm isens volymförändringar vid temperaturväxling l. gm vattnets rörelser till följd av vind l. 
strömdrag o. d., isränna, isspricka; äv. om den formation (sträng l. vall av is l. dyl.) som bildas 
utmed en sådan spricka därigm att kanterna skjutas mot varandra; jfr vak vråk. Linc. (1640). Att 
stoora waker och optagne råker uthmärkes. FörarbSvLag 4: 305 (1692). Under vintertiden går .. 
(sjön Lygnern) ofta hastigt upp ock slår råkar. Hellquist i Landsm. XX. 1: 365 (1904). Råk, 
vanligen en ganska rak sträcka af hopskjuten is tvärsöfver en sjö. 2NF 38: 129 (1925). På förvåren, 
då råkarna slår upp sina svartblå band över de gråvita, istäckta fjärdarna. Selander MarkMänn. 41 
(1937). 2) (i vissa trakter, bygdemålsfärgat) fuktig sänka i marken, fuktig dalgång. Åsar, kullar, 
därimellan floar eller myror eller långa råkar. NorrlS 1– 6: 111 1802; från Jämtl.). Hos Linné Diet. 
1: 74 (c. 1750) förekommer ett (möjl. korrumperat) ord råcknar, möjl. med bet.: råkar (i bet. 1). 
(SAOB 2006.) 

ruSm råka s. rå̠ko Nyl, roko Å, rå̠k Nu O Wp Mx, rå̠ku nVa, ruoko Sj Py, ruako Kim, ruå̠ko Fby, ruå̠ku 
Hi svf. (V)råk på is. (OÖD II: 768.) Pitkä å on diftongiutunut Siuntiossa ja Pyhtäällä uo:ksi (OÖD 
I: XVIII). 

Söderman (1996: 104) esittää rantamurteen sanan olevan vanha saksalainen laina ja 

vertaa sitä ruotsin sanaan råk ’open channel in the ice’, joka on lainautunut vanhan 

saksan sanasta rēk id. Sanan merkityksen ja viron levikin vuoksi lainautuminen ruotsista 

tuntuisi kuitenkin todennäköisemmältä, ja SAOB:n mukaan råk esiintyy enää Suomessa 

– täällä puhuttavat ruotsin kielen ns. itämurteet ovatkin vanhakantaisia. Vanhan ruotsin 

itämurteiden sanakirjan (OÖD II: 768) mukaan sana esiintyy Uudellamaalla asussa rå̠ko 

ja Siuntiossa ja Pyhtäällä asussa ruoko. Rantamurteen sanan vokaalien laatu selittyy 

sillä, että ruotsin vokaalit voidaan ääntää jokseenkin redusoituneena, ja koska 
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rantamurteelle ie-diftongit ovat tyypillisiä, niitä todennäköisesti mieluusti käytetään 

myös substituutioissa. Lainan lähtöalue on tulevaisuudessa vielä varmistettava 

selvittämällä ruotsin murrearkistosta. SKES:n (776) mukaan suomen riekku ’jäähän 

jäänyt sula paikka; railo, halkeama jäässä’ Kymissä ja Pyhtäällä on lainattu viron 

sanasta (Kuu Hlj) riek g. riegu, mutta mahdoton ei olisi myöskään sanan lainautuminen 

ruotsista ensin suomeen ja suomen kautta viroon – se voisi olla jopa todennäköisempi 

suunta. 

riemutim(m)ed subst. pl. ’~(kehvade) rõivaste kohta / (huonoista) vaatteista’ Kuu Hlj      

< sm riemu, riepu 

riemutimed ~ riemutimmed Kuu Hlj; vrt. riemutus (riemotus) ’~hirmutis’ Lüg Vai (VMSK); reemutimed-
keemutimed: rehe r-d ja kiriku k-d ’rehepeksu ja kirikuskäima riided’ Hlj (EKMS I: 1144); 
riemutim(m)ed reemuti sain pere kirjavast riemutada. hüäd reitte riemutimmed (pere kirjust tekist 
püksilapid) → reemutama Kuu Tapurla; reemuti riemutti ’riide kohta’ reije riemuttimed ja kirikku 
kiemuttimet ’ühed riided nii rehepeksmisel kui kirikus’ Hlj Lahe; reemutime riemuttime (van.) mis 
ikke keriku kiemuttime, sie reije riemuttime (öeldi, kui keegi kandis püha- ja argipäeval üht 
ülikonda) Narva; reemutus jusku reije riemottus (musta, räbalas lohaka inimese kohta) Lüg N?; 
riemuttus ’hirmutis’ oh sind vana riemuttus ja räpäl taŋk, missa ulkut te̮iste inimeste silma all Lüg 
Reo; olit jussku vana riemottus, räpälä ja musta. et saa parembi riiti selka omale Vai Kt. vt 
rehereemutus. (EMKK.) 

sm riepu ’rätti, räsy, huono vaate (Agr; laajalti häm- ja itämurt. Pohjanm PSm); huivi (KaakkHäme 
Verml Ink, paik. Laat- ja EKarj KSm); parka, raukka (Pohjanm Kain Peräp Länsip, osin Satak 
KSm PSavo) ~ ink rēpu ’rätti; huivi’ | ka riepu ’räsy, rätti; risa; parka, raukka; räsymatto’ (sm > 
lpN). Deskr. sanoja, vrt. repale. Ahdasalainen variantti riemu (Kymenl) ’huivi’. (SSA 3: 71.) 
Lönnr riemu s. ’fröjd, glädje, jubel, jubileum, gamman; 2) (prov.) duk, halsduk (riepu, huivi); 3) 
yrväder’ (L II: 396); riepu, riewun s. klut, blöja, trasa, slarfva’ (L II: 398). riemu ks. riepu; riepu 
’risainen vaate, rätti, rasu; (etenk. itämurt.) huivi, liina; parka, raukka (myös Gan.: äijä riepu, ihmis 
riewun)’, riemu (Renv., Lönnr.; Kymenl., Suurs., Tytärs.) ’pää-, kaula-, esi-, nenä)liina’, 
riepuinen; riepulainen (P.-Karj.) ’lumppuri’, karj.-aun. riepu, -b- ’riepu, riepumatto (Uht., Suoj., 
Suist., Salmi); parka, raukka, huono (Ruk., Vuokk.; regir., Tunk.)’, riebulane (Ilom.) ’riepujen 
kaupustelija’ (< mahd. suom., kuten myös lpL -riehpō, N rieppo -b- ~ -v-, I riäpu ’raukka, parka; 
rasu, rätti’). Deskr.-luonteisia sanoja, kuten myös rietu (Pacchal. 1667, Jusl.–Lönnr.; Vars.-Suomi, 
Satak.) ’ohut ja kulunut t. rohtiminen kangas; riepu; pääliina, huivi’. (SKES 778.) 

Äänneasun puolesta olettaisi sanan olevan suora laina Kymenlaakson, Suursaaren ja 

Tytärsaaren ’huivia’ merkitsevästä riepu-sanan variantista riemu. Rantamurteen sanan 

merkityksestä ei kuitenkaan ole tarkempaa tietoa kuin VMSK:n antama määritelmä 

’vaatteista’, joten yleisemmin ’huonojen vaatteiden’ merkityksessä (Hlj reemutimed) 

laina olisi täytynyt saada laajalti hämäläis- ja itämurteissa esiintyvästä sanasta riepu, 

jolloin olisi tapahtunut substituutio p > m. Mahdollinen on myös muodon lainaaminen 

Kymenlaaksosta ja laajalevikkisemmän sanan merkityksen yhdistäminen siihen, siis 

suomen sanojen kontaminaatio. Suomen sana on asettunut sanan lekut, -i → legutimmed 

malliin, ks. tätä. 
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 Toikan (2003: 81–82) aineistossa esiintyy Lüg Vai riemutus ~ riemotus 

’hirmutis’, jota hän vertaa Kuu Hlj sanaan riemutim(m)ed sekä suomen sanaan riemu 

(Kym Suurs Tytärs) ’liina’, itämurteiden riepu ’risainen vaate, rätti, rasu’, KARP 

riepulainen ’lumppuri’ (SKES 778) ja jonka hän esittää voivan olla suomesta saatu 

laina, jonka merkitys on muuttunut. EMKK:n sanalippujen mukaan riemutus ’hirmutis’ 

tarkoittaa lähinnä likaista ja rääsyistä ihmistä, rääsyläistä. 

rindama verbi ’rindupidi kokku minema, jõudu katsuma; paati rinna v. seljaga vastu 

rõhudes alal hoidma / koettaa voimiaan, painia vastatusten; pitää venettä paikallaan 

yläkeholla nojaamalla’ Kuu Hlj   ← rind 

rindama ’~jõudu katsuma’ Kuu Hlj (VMSK); rindama: paati rindama ’rinnamise ajal paati kesk sadamat 
hoidma, selleks rinna v. seljaga vastu rõhuma’ Kuu Tammistu; rindama ’rindupidi kokku minema, 
jõudu katsuma’ Kuu Tapurla; sie o rindupäidi kogumenu (rinnutsi maadlus) Kuu Pärispea; ’rindu 
kokku pistma, rindupidi rassima, võitlema’ Hlj R; ruskama, kui vahest kokku läksid rindupidi, sis: 
näe, ned rindavad Hlj Vergi; ’rinnaga otse lükkama’ paat tahab rinnata Hlj Käsmu (EMKK). 

vrt. sm rynnätä, ensiesiintymä 1551 Agricola asussa rundavat (Jussila 1998: 230). rynnätä (melko laajalti 
murt.), rynniä, rynnistää, rynnättää (Gan 1787), ryntätä (JuslP, Gan), rynnäkkö (Raam 1642) ~ 
ink rünnätä ’rynnätä’, rünniä ’tempoa’ | ka rynnisteä ’ponnistaa; rynnistää’, ? rynnätä ’työntää, 
tyrkätä’ | ? vi murt. rünnata ’rehkiä; kierrellä’ (vi kirjak. rünnata ’rynnätä’, rünnak ’rynnäkkö’ 
ainakin ositt. < sm). Liittynevät s.v. rynnäs main. sanojen yhteyteen. Osin myös v:n runnoa 
vaikutusta. (SSA 3: 118.) 

Eesti Keele Instituutin murresana-arkiston mukaan rindama merkitsee voimien 

koettelua, vastakkain painimista, mutta verbiä voidaan käyttää myös veneestä tai sen 

käsittelystä. paati rindama merkitsee veneen pitämistä keskellä satamaa rinnalla tai 

selällä nojaten. Verbi on omaperäinen johdos yleisvirolaisesta sanasta rind ’rinta’, jonka 

vartalo on itämerensuomalais-saamelainen. Sanan muodostamisessa on käytetty vahva-

asteista vartaloa rinda (vrt. yl. rinna). Tätä johdosta voi verrata suomen sanaan rynnätä, 

joka on todennäköisesti oma johdos rintaa merkitsevästä sanasta ryntäät. Mainittu verbi 

on lainattu viron yleiskieleen vuonna 1915 muodossa ründama, rünnata (Rätsep 1962: 

29; 1976: 215). EMKK:n sanalipuissa on kuusalulainen esimerkkilause, jossa esiintyy 

instruktiivinen adverbi rindupäidi (vrt. tämän työn päidi-adverbit). 

ripakilla (ribagilla) adv. ’ripakil / riipuksissa; rempallaan, rappiolla, hunningolla’ Jõe 

Kuu   ~ ripakil ← rippuma 

ripakilla ~ ribagilla ’ripakil’ Jõe Kuu, ripakille ~ ripakile ’ripakil’ Jõe Hlj IisR Vai Khk Kär Vll Rei Mar 
Mär Han Tõs Aud Tor Hag Juu Kos Jür Amb JMd JJn VMr HljK VJg Sim Iis Trm Kod Äks Ksi 
Lai Plt KJn Vil Trv Kam Urv Krl Rõu Plv Vas Räp, ribakil -le IisR Juu JJn Iis Lai Rõu, ripakil Jõe 
Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Kaa Vll Pöi Muh Rei Mar Kse Han Tõs Aud Tor Hää Saa Ris HMd Kei 
Rap Kos JõeK JJn Tür Pai Trm Plt KJn SJn Trv Krk, ribevilla Kuu JõeK, rödägilla ~ rödakil Kuu 
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Jõh, ripakali ~ ripakalli ~ ribakalli Lüg Jõh Khk Nõo, ribakala Se, ribakuli San Krl, ribakulla 
Rõu, ribakulõ Krl Har, riban ~ ribah ~ ribahn Urv Rõu Vas Se Lut, ribatõ Vas, ribavalla ~ 
ribõvalla Urv Rõu, ripakul Hää Hls San, ripakuli Hää San, ripakulla Kan Har Rõu, ritsakeli Nõo, 
riukalla Plv, roobakillõ Rõu. ’ripakil(e)’: ribevil -(l)e ribevel Hlj VNg Lüg Jõh Muh Jür KuuK 
Amb Kad HljK VJg Iis Trm Kod Ksi Lai, ripakale ribakalle VNg Kam, ripakal(l)a ribagalla 
ripakõlla Kuu Kan Plv Vas Räp Se, ripakili ripakilli ripakeli Lüg Jäm Khk Kaa Muh Juu Koe SJn 
Ran Puh Nõo, ripaksil -e repaksel Rid Mar Mär, ripakule ripakullõ San Har Rõu, ribahusi ribausi 
ribahhuisi Urv Har Rõu Vas Se Lut, rontsi -s Khk Vll. ’ripakile’: redukille KJn, ribahhala Lut, 
ribasi Krl, rippa ’rippu, ripakile’ Urv Rõu Se Lut (VMSK). Wied ripakil (W 958). ÕS ripakil. 
riputama ÕS, Wied. trans. ’hängen, an-, aufhängen’, ’hängen, od. baumen lassen’ mit Fakt.-suff. -
ta- (< -tta-), Adv-ien ÕS -akil, -akile, Wied. id. und -ukile, folkl. -askile, dial.d -akala ’hängend, in 
hängender lage’, fig. ’vernachlässigt, vernachlässigt liegend’ mit Adv.-end-en Adess. bzw. Allat. 
Plur -akil, -akile, -kile (< -[a]kkilla, -[a]kkillen), -akalla Adess. Sing. (< -[a]kkalla + Poss.suff. der 
3. Pers. -hak und Allat. -askile (< -[a]ski + Allat.-end. -llen mit pejor. Dimin.-suff. -ski-) (EEW 
2497 s.v.  rippuma). 

Sanassa ripakilla ~ ribagilla on omaperäinen suffiksi, suomenmukainen adessiivin -lla-

pääte. Adverbi on johdos yleisvirolaisesta verbistä rippuma ’riippua’, jonka vartalo on 

itämerensuomalainen. Vrt. kohevilla, läädakil, marraskilla, vildakilla; adessiivisista 

adverbeistä ks. lukua 3.2.1.2. 

risla subst. ’punajalg-tilder / punajalkaviklo / ru rödbena / sa Rotschenkel’ (Tringa 

totanus) Kuu Hlj   < sm risla < ruSm gris(s)la 

risla ’~lind’ Kuu Hlj (VMSK); risla zool. ’peam. mererannikuil elutsev hallpruuni üla- ja heledama 
alapoolega kuldnoka- kuni rästasuurune lind, rüdi (Calidris)’. Balti risla. (EKSS.) ÕS risla. 
(Mäger 1967: 69–70): ”Nimetamise alusena täheldame peamiselt häälitsust” ja luettelee joukon 
nimiä, joiden joukossa on risla. ’Perekond: Tilder; Tringa L.’ mutta ”Hlj risla ’punajalg-tilder’ on 
teiselt linnult üle võetud”. Mäger (1969: 196): ”Kui lind maandub, paistavad ilusasti ära tema 
helepunased sääred. Rannarahvas võrdles külmetavaid käsi-jalgu tildri jalgadega: ”Käed kangest 
külmetand, punased kui risla jalad” (Haljala, risla on teiselt linnult pärit).” Punajalg-tilder (Tringa 
totanus). Wied risla g. risla (NW) ’Strandläufer (Tringa L.)’ (W 959). risla e. plütt ’Calidris’, ka 
’Xenus’: hall r. e. pikknokk | soorisla e. lamenokk ’Limicola falcinellus’ (EKMS II: 634); plütt e. 
risla e. nibi ’Calidris’: suur p. e. punapugu-risla ’C. canutus’ | mustrind-p. e. mustpugu-risla ’C. 
alpina’ | lainokk-p. e. soorisla e. lamenokk ’Dimicola [!] falcinellus’ - - (EKMS II: 631). Wied 
risla,- ’Strandläufer (Tringa L.)’ Wied. dial. NW, nach Mäger, Linnunim. 70 id. dial. Haljala die 
Benennung soll von einem anderen Vogel übernommen sein, wahrsch. ist krüüs|el, -li (< estl.-
schwed., s.d.) gemeint; u.E. ist. estn. risla entlehnt von südfi. dial. risla ~ krisla ’Uria grylle’ < 
neuschwed. grissla, gressla, dial. auch grisla, -o etc., s. SKES III 811–812 (EEW 2500). 

sm risla (lintu) ks. riskilä (Gan.–Lönnr.; K.- ja P.-Pohjanm., Peräp.) ’punajalkakiisla, Uria grylle’, riskelä 
(Renv.), riskilö (Loht., Him., Simo), riskelö (Loht., Kalaj., Ii), riskeläinen (Gan., Renv.; Taivass.), 
riskiläinen (Lönnr.), risko (Lönnr.; Pyhäm., Ii, Hail., Haukip.), risku (Kalaj.) id. ovat luult. lainaa 
(metateettisiä muotoja, ehkä osittain deskriptiivistyneitäkin, mahd. koskelo-tyyppisiin nimiin 
kontaminoituneita) vastaavasta ruots. linnunnimestä: nr. grissla, gressla, grissel, murt. (mm. 
Suom.) grisla, grislo jne. ’Uria grylle’, josta selvästi ovat peräisin ainakin risla (Kymi), krisla 
(Ahl.) id. sekä vir. murt. risla ’jokin merilintu; ? Tringa’ (SKES 811–812). Vrt. riskilä (JuslP, Gan 
1787; paik. LounSm ja Perämeren rannikko) ’eräs ruokkilintu, Cepphus grylle/Gryllteiste’, rinn. 
riskelö, riskilö, risko. luult. < nr. grissla, gressla, grissel id. Sm muodot ovat tällöin metateettisia 
ja niihin ovat voineet vaikuttaa koskelo-tyyppiset linnunnimet. (SSA 3: 82.) 

ruSm grissla Ec Ge Fö So Bo St, grisla Te ’tobisgrissla, Cepphus grylle’ [Eckerö, Geta (vÅL); Föglö, 
Sottunga (öÅL); Tenala (vNL); Borgå, Strömfors (öNL)] (OFSF II: 372).  
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Suomenruotsin murteissa ’riskilää’ (’krüüsel / ru tobisgrissla / sa Grüllteiste’, Cepphus 

grylle) merkitsevä grissla esiintyy itäisen Uudenmaan murreryhmän Porvoossa ja 

Ruotsinpyhtäällä sekä grisla id. läntisen Uudenmaan ryhmän Tenholassa. Mäger (1967: 

202) esittää linnunnimen risla viroon ruotsista lainautuneiden nimien joukossa, mutta ei 

kuitenkaan anna selvää laina-alkuperää vaan merkitsee ”risla (vrd rts grissla)”. 

Enemmistön viron ruotsalaisista linnunnimilainoista Mäger kirjoittaa saadun 

vironruotsin kautta, vähemmän suomenruotsin kautta (mts.). SKES:nkin (811–812) 

mukaan sekä viron että suomen Kymin samanasuiset sanat ovat lainautuneet 

suomenruotsista. Mielestäni on kuitenkin todennäköisempää, että risla on saatu viron 

rantamurteseen nimenomaan suomen kautta, sillä ruotsin sananalkuinen 

konsonanttiyhtymä olisi voinut säilyä rantamurteessa: ruotsin gr-yhtymästä tuskin olisi 

tullut yksinäistremulanttia r, vaan se olisi todennäköisesti substituoitu yhtymällä tr (vrt. 

trülling, traks, trae) ja saatu *trisla. Suomesta lainautumisen kannalla ovat myös 

Mägiste (EEW 2500) ja uusi EES (430), jossa vedotaan pelkästään viron murresanan 

levikkiin Suomenlahdella. On kuitenkin mielenkiintoista, että Mägiste (EEW 2500) 

esittää eteläsuomalaisen rinnakkaisen murremuodon krisla, josta nähdään suomenkin 

säilyttäneen ruotsin sananalkuisen konsonanttiyhtymän. 

Mägerin (1967: 69–70) mukaan Haljalassa punajalkavikloa (Tringa totanus) 

merkitsevä risla on toiselta punajalkaiselta linnulta otettu nimi. Mägerin (1969: 196) 

mukaan laskeutuvan punajalkaviklon punaiset jalat näkyvät kauniisti, ja rantalaiset 

vertasivat palelevia tai kylmettyneitä käsiä ja jalkoja sen jalkoihin: ”Käed kangest 

külmetand, punased kui risla jalad”. Aristen (2010 [1940]: 272) mukaan yleisviron 

krüüsel ’riskilä’ olisi lainautunut vironruotsista ennen tiettyjä äänteenmuutoksia. 

rohu|kosel subst. ’rohukoskel / tukka- l. pikkukoskelo / ru småskrake / sa Mittelsäger’ 

(Mergus serrator) Jõe Kuu   ~ rohukoskel 

rohukosel ’~lind’ Jõe Kuu, kosel ’koskel’ Jõe Kuu Rei, pöösaskosel Rei, koskel Kuu Pöi KuuK; ’koskel’: 
kosklane ~ koskelaine Vai Jäm Khk Rid Mar Ris, kosla Khk Emm Käi Tõs, koslapart Emm Trm, 
koslas Khk Pöi Phl, kossal Muh Var Tõs Khn, kostal Rei Rid Kse Var Tõs Khn Hää, kostel Vll Pöi 
Rei, kostelpart Tõs, kostlane Pha Vll (VMSK). rohukoskel e. kirju koskel e. muru-k. e. järve-k. 
’Mergus serrator’, vt. koskel! (EKMS II: 634); koskel g. koskla KiHa LoVi; Jäm LoHa kosklane, 
Rei Rid HMd kostel, Han Hää kostal, Rei kostlas, Phl Sa koslas, Muh Var Tõs Khn kossal, Rei 
PõHa kosel, LõHi kosla, Wd. kosklas, kosar, Wd: Muh korskla, Al koskus, Hi koosel ’Mergus’ 
(EKMS II: 621). rohu|koskel zool. ’varesesuurune kuklal kaheharulise suletutiga veelind (Mergus 
serrator)’ (EKSS). rohukoskel, Mergus serrator L., on rannikul samuti tavaline hauduja ning 
läbirändaja. Pesitseb maa peal rohus, mõne põõsa varjus, vrd Jõe Kuu rohukoskel rohu-kosel, 
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heinä sies on pesät, Wied. rohukosklane ’wahrsch. Haubenente (Fuligula cristata Ray.)’ – 
kindlasti ’Mergus’. (Mäger 1967: 39.) 

rohukosel on omaperäinen foneettinen variantti yleisvirolaisesta linnunnimestä 

rohukoskel. Molemmat sananvartalot ovat itämerensuomalaisia, koskel mahdollisesti 

itämerensuomalais-permiläinen. 

rousk subst. ’krõmpsluu/rusto’ Kuu Hlj   < sm rousku 

rousk ’krõmpsluu’ Kuu Hlj; rouksutelema (pitäisikö kuitenkin olla sk kuten suomessa?) ’krõmpsutama’ 
VNg (VMSK). krõmpsluu ’kõhrluu, kõhrekont’ (EKMS II: 707). krõmpsutama ’krõmpsumist 
tekitades sööma või närima’ (EKSS). argi: krõmpsluu = krõmps ’kõhr’ anat. (ÕS). vi murt. rousk 
(g. -u) ’rusto’ < sm (SSA 3: 97). 

sm rousku ’rusto’ (Jusl 1745; et. KaakkSm EPohjanm Peräp Länsip Ink), rousko (Agr ”coruan rouskon” = 
nyky-Raam ”palan korvaa”), krousku (paik. Länsip Ruija), röyskö (Gan 1787) id. ~ ink rousku ’id.; 
jänne’ | ly rousk(u), rūsku id. | ve rūsk id. (vi murt. rousk (g. -u) ’rusto’ < sm) (SSA 3: 97). rousku 
(etenk. Et.Pohjanm., Kymenl. Karj. Kann., Et.Karj., Peräp., Länsip., paikoin P.- ja Kaakk.Häme, 
P.-Savo, Ink., Kain.) - - (Vir. murt. [Kolga] rousk g. -u ’rusto < suom.) (SKES 849–850). Gan 
rousko, -kon l. rousku, -kun s. (rystö) ’bråsk, cartilago’ (G 805). Lönnr rousku s. ’brosk (rusto, 
rystö); 2) = rouskusieni’ (L II: 436). 

SKES:n (849–850) ja SSA:n (3: 97) mukaan viron murresana rousk ’rusto’ on laina 

Kaakkois-Suomessa esiintyvästä sanasta rousku ’rusto’, joka kuuluu samaan alkujaan 

onomatopoeettiseen sanueeseen kuin rousku(sieni), rouskua, rousku ’karkea kohta, 

epätasaisuus (esim. jäässä)’. 

ruigutama verbi ’~hädaldama / valittaa, ruikuttaa’ Kuu Hlj   < sm ruikuttaa 

ruigutama ’~hädaldama’ Kuu Hlj (VMSK). ruigutama ’hädisema, hädaldama, kaebama’ Kuu: r-b oma 
häda (EKMS I: 852). ruigutama ’hädaldama, ohkima, kaebama’; ”ei tiie midä tuli siie ruigutama” 
Kuu (Vilberg 1922: 252). Vrt. Wied ruigahtama (d) ’ein Maul aufquieken, grunzen’, ruigahus g. 
ruigahuze (d) ’Quieken, Grunzen’, ruigama (d), freq. ruigelema ’quieken, grunzen (wie Schweine 
aus Unbehagen), zudringlich, anhaltend bitten, fordern’, ruigus g. ruiguze (d) ’Quieken, Grunzen, 
zudringliches Bitten’ (W 985–986). ÕS ruigatama ’korraks, äkki ruigama’; ruigama (’röhkima’) 
e-sm. onom.: sm ruikuttaa (Raun 1982: 145). 

sm ruikuttaa ’äännellä valittavalla äänellä, uikuttaa; pyytää valittaen’ (NS IV: 769). Gan ruikka, -kan s. 
’(juotto porsas) dij gris, porcus altilis’; ruikkaan, -kata v. a. ’klagar, låter ymkeligen, gnäller som 
en gris, qverulor’; ruikutan, -ttaa v. a. ’freqv. idem, gemo, strideo’; ruikkaja, -jan s. ’som klagar 
sig, låter ymkeligt, qverulus, qveribundus’; ruikuttaja, -jan s. ’idem, item som spiller, droppar, har 
löstlif’; ruikkaus, -uxen s. ’klagan, sorglig låt, qverela’; ruikuttaminen, -sen s. idem, v. kuikutus, 
kuikuttaminen (G 810). Lönnr  ruikuttaa v. fact. (ruikkua) ’ha l. uppgifva ett klagande läte, klaga, 
jemra l. beklaga sig’ (L II: 440). ruikuttaa ensiesiintymä 1682 (Jussila 1998: 226). ruikuttaa (As 
1682; yl.) ’valittaa, vaikertaa; pyydellä, mankua’, ruikata (LounSm, paik. EPohjanm) id. ~ vi murt. 
ruigada ’röhkiä; kärttää’, (sm >) ruigutada ’ruikuttaa, valittaa’. Onomat. sanoja, vrt. uikuttaa. 
(SSA 3: 100.) 

Vrt. ink uiGuttaa ’uikuttaa’ uikuttaa vaivaast Me.; uikkaa v. deskr. -Gan, -Gin ’valittaa, uikuttaa’. Me Sa. 
(IMS 621.) 

va ruik|ata Lu J, pr. -kaab, imperf. -kazi ’ruiata’; sika ruikkaab ’siga ruigab’ (VKS 5: 109). 
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Lainaa suomen verbistä ruikuttaa, kuten SSA:kin (3: 100) esittää. Sananvartalo sinänsä 

vaikuttaa kuitenkin olevan vanha ja laajemmin itämerensuomessa esiintynyt 

deskriptiivinen vartalo. Wiedemann (985–986) määrittelee sanueen sanat 

etelävirolaisiksi, mikä viittaa myös vanhuuteen. 

ruul subst. ’rool / peräsin, ruori’ Kuu Hlj   < ruSm rol 

ruul ’rool’ Kuu Hlj, vrt. rool Jõe Kuu VNg Khk Mus Pha Muh Emm Käi Rei Phl Rid Tõs Khn Aud Hää 
Ris, roor ’rool’ Jäm Khk Pha Vll (VMSK); rool  (KiKuu ruul), -i ’tüür’, ’tüürimismõla’ peam. Hi 
Sa Pä: tüüriist ehk rulist ei ole tormi aeal mingisugust kasu (ÖPLL- Pr. 5) (EKMS IV: 214 s.v. 
tüür); rool < ru (Ariste 2010 [1939]: 177–178). Wied rool g. rooli (P, I) ’Steuerruder’ (W 977). 
rool’, -i ’Steuer, -ruder, Lenkrad’, Wied. auch fig. ’rechtes Gleis, Ordnung’ wahrsch. < 
neuschwed., Zuss. Wied. -imees, -imehe ’Steuermann’ mit mees ’Mann’. Abl. ÕS -ima, -in, -ida 
’steuern’; estn. rool ist in SKES II 873 verglichen mit fi. dial. ruuli, ruori, ruuri Lnr. ’roder, ror, 
styre’ < älteres neuschwed., neuschwed. ror, rol, rool, rohr ’id.’; auch das estn. W. ist von schwed 
entlehnt. (EEW 2533.) rool : rooli : rooli ’sõidukile, liikurmasinale v laevale soovitud 
liikumissuuna andmise seade’ < eestirootsi ról, rω̄l ’rool (laeval)’; < soomerootsi rωl̄, rou ’rool 
(laeval)’. Tõenäoliselt on sõna mõnda murrakusse laenatud eestirootsi, mõnda soomerootsi 
murretest. Alguses vaid merenduses kasutatud sõna tähendus on tehnika arenedes laienenud, 
hakates märkima liikumissuuna andmise seadet ka sõidukitel ja liikurmasinatel. (EES 436.) 

ru roder, ror, ennen myös asussa rol ’ruori, peräsin’: roder rω⁴der sbst.³³ n.; best. rodret (LPetri 2Post. 
219 b (1555) osv.) ((†) roderet 2Sthm- Tb. 4: 68 (1570). Chapman Dimens. C 4 b (1798); 
rodertHSH 9: 89 (c. 1800: Riksrodert), Carlén Ensl. 1: 85 (1846)); pl. == pl. best. rodren (Rajalin 
Skiepzb 25 1730) osv.) l. sht vard.) roderna Linné Skr. 5: 41 (1732) osv.); l. (i sht sjöt; jfr anm. 
nedan) ror rω⁴r. sbst.¹, förr äv. rol, sbst.¹, n.; best. -et; pl. == anm. formen ror användes numera bl. 
dels i bet. 2, dels ngn gg ss. förled i ssgr i bet. 4; den förekommer i sht i vissa uttr. som utgöra mer 
l. mindre fasta förbindelser (t. ex. till rors, ror i lä) o. ss. förled i ssgr jfr anm. 2:o sp.2347). 
(rodder 1646 (: rodderfolk)– 1844. roder (-oo-) 1526 osv. roel c. 1713. roer 1672, rol (-oo-, -hl) 
1644–1801. ror (-oo-, -hr) 1539 osv. rådhit, sg. best. 1590) [fsv. rodher; jfr dan. o. nor. ror, roder, 
mlt. roder, ro(e)r, åra. roder, mnl. roeder, åra, roder (holl. roer, roeder), fht. ruodar, åra, roder (t. 
ruder), feng. røþor, åra, roder (eng. rudder); av ett germ. røþra-, instrumentalbildning till ro, v.¹; i 
sv. är ordet (liksom i dan. o. nor.) ett lånord; det har inkommit tidigast i bet. 2 (från mlt.) o. senare 
i bet. 1 (sannol. från t.); formen rol är uppkommen ur ror gm en i åtskilliga dialekter sporadiskt 
förekommande övergång av r till (tjockt) 1 (jfr Ålander KonsÖstergötlFolkm. 1: 281 ff. (1932) o. 
där citerad litteratur). – Jfr rodra] 1) (†) åra. Linné Skr. 5: 41 (1732). Öboerne .. (voro) beväpnade 
med Klubbor och deras små Roder (Pagaijer). Fréville Söderh. 1: 67 (1776). Palmblad Fornk. 2: 
187 (1844). – särsk. a) i uttr. sitta till roders (jfr 2 a ν), ro. Schroderus Liv. 534 (1626). b) [sannol. 
utgående från t. ssgr, ofta sannol. innehållande stammen i rudern, ro (se rodra)] i ssgr: rodd-. 2) i 
vattnet nedsänkt, vridbar skiva av trä l. metall som utgör (huvudbeståndsdelen av) en 
styranordning för fartyg o. d. (l. om modifikationer av sådan skiva); äv. med inbegrepp av 
anordning varmed sådan skiva (osv.) vrides; särsk. om en vanl. vid akterstäven l. under 
akterskeppet fäst bred, lodrät skiva av trä l. metall som gm en axel är förenad med en anordning 
med vars hjälp den kan vridas i sidled (varvid vattnets tryck på skivan gör att fartyget svänger); 
stundom äv. med särskild tanke på den del av styranordningen (rorkulten, ratten o. d.) som den 
styrande håller i l. manövrerar vid styrning; stundom äv. (om ä. förh.) om styråra. Ta rodret. Hålla 
i rodret. Dikt roder, se dikt, adv. 2 a. Lyda roder. se lyda v.¹, 3 f β; äv. till 4. Ro(de)r l. rodret i lä, 
se lä I 3 b. Lägga rodret midskepps, styrbord o. d., se lägga v., I 1 b ξ slutet. Lägga om rodret. se 
lägga om 3. Lätta på rodret. se lätta v.³,⁴ b. Möta med rodret, se möta I 7 b. Skepen ee huru stoor 
the äro .., warda the doch likwäl vmkastat medh itt litit rodher. Jak. 3: 4 (NT 1526). Emillan 
holmarna och skiärarna är så mycken Säff oc siögräs at Årarna oc roren hållas tilbaka. Rudbeck 
Atl. 2: 48 (1689). Sin bästa vridningsverkan har rodret, då det bildar en vinkel af omkring 35 med 
fartygets långskeppsriktning. Wrangel, SvFlBok 211 (1898). Hägg Segel 16 (1935; om styråra). – 
jfr balans-, bog-, för-, horisontal-, nöd-, trä-, vertikal-roder m. fl. – särsk. (SAOB 2006.) 
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ruSm rol rωl vNyl, rωl Nu O Wp Fby Na Åhd nVa, roul Kim Hi Re stn. Roder. – Uppl. Hs. (m.); 
LMöller. (OÖD II: 753.) 

ruul on laina ruotsin sanasta roder ~ ror [rωder ~ rωr], joka on aiemmin tunnettu myös 

muodossa rol [rωl] ja joka on todennäköinen lainaoriginaali. Viron yleiskielessä sana on 

asussa rool. VMSK tuntee sanan saarilta ja tasaisesti ympäri rannikkoa, Saarenmaalla 

tunnetaan myös asu roor. Rantamurteen ruul on todennäköisesti suomenruotsista 

erikseen saatu laina, jonka vokaalissa on ruotsinmukainen ääntämys. Vanhan ruotsin 

itämurteiden sanakirjan (OÖD II: 753) mukaan Länsi-Uudellamaalla esiintyy [rωl]. 

EES:n (436) mukaan sana rool on saatu viron eri murteisiin todennäköisesti sekä viron- 

että suomenruotsista. 

ruulima verbi ’roolima / pitää perää, olla ruorissa’ Kuu Hlj   ← ruul < ru rol 

ruulima ’roolima’ Kuu Hlj, vrt. roolima Hlj VNg Khk Mus Pha Muh Emm Khn Hää Ris JõeK, roorima 
’roolima’ Jäm Pha (VMSK). roolima ’tüürima’ (EKMS I: 750 s.v. juhtima), roolima; rool  KiKuu 
ruul, -i ’tüür’, ’tüürimismõla’ peam. Hi Sa Pä: tüüriist ehk rulist ei ole tormi aeal mingisugust kasu 
(ÖPLL- Pr. 5) (EKMS IV: 214 s.v. tüür). 

Verbi ruulima on omaperäinen johdos rantamurteeseen ruotsista lainautuneesta 

substantiivista ruul. Viron yleiskielessä on verbi roolima, jonka VMSK tuntee saarilta ja 

tasaisesti ympäri rannikkoa, Saarenmaalla tunnetaan myös asu roorima. 

ruutune adj. ’ruuduline/ruutuinen’ Jõe Kuu   < sm ruutu(i)nen UUSI ETYMOLOGIA 

ruutune nelja ruuttused aknad Jõe Rohuneeme; [sauna] toises seinäs oli kahe ruutune akkun ka Kuu 
Pärispea; vähikäsed akkunat, siel taka kus kamber oli.., nisukke nelja ruuttune akkun oli ies Kuu 
Tapurla (EMKK). vi. ruut (g. ruudu) ’ruutu, ikkunaruutu, neliö’ (SSA 3: 115). Vrt. Wied rūdiline 
= rūtuline; rūduline = rūtuline (W 989), rūtuline g. rūtulize (rūdiline, rūduline) ’quadrirt, rautig’, 
rūtuline põld - - (W 990). 

sm ruutuinen Länsi-Suomessa merkityksessä ’kankaan kuvio’, Kaakkois- ja Itä-Suomessa 
ikkunaruuduista puhuttaessa. ruutuset täkì Hin | ruutussiakki kaŋkkai Raum | vaaru (=tyynyliinat) 
ovà usse ruutussi. Kalan | ruutune vaipp PyhM | ruutune(n) = ruuδul(l)ine(n) ruutussi sukki ia 
vanttuit, ruutuiset vaipat olivat myös ennen vanhaan tavallisia PyhM | Se oŋkiŋ kauni ruutust 
värkki. Tav. PyhR | ruutune raitainen; ”ruutune hame” Raum) 2 ruutune = ruudullinen Vanh. 1921! 
Piik | POHK: kuuskruutusia [ikkunat] enimmäksehen olivat ja oli sitte nelikruutusiaki. Him | POHE: 
- -päreellä kruutuisiksi knäkättyjä verileipiä - - Här | POHP: ruutune(n) = ruuduilla varustettu; ehän 
tänn̢ äk̢ kun semmosta ruutusta [kangasta] ei hyv. tav. Lim | ruutunen – rutig 21 | HÄMP eteläosa: 
Kertoja näyttää ikkunanpuoliskoaan: tää oŋ kolmiruutunem poka. Urj | KYM: ruutui(n) yl. Iit Jaal | 
ruutuinen → tasaruutuinen. Kymi | Olhan siin niill suurrutusen [t:ssä ei venykettä!] ikkunat. 
(Olihan niitten ikkunoissa suuret ruudut.) Minun tekis niin miäleü iotaan piär ruutust kaŋŋast. yl. 
Suu | KARE: ikkunaruuduista: [Oli] lammasläävä, hirsistä tehty, yks pien ikkuna kaksruutune. VirL 
| ikkunat̢ oli kuuveruutusii, pikkaraiset ikkunat. Seis | neljäruutuśt ikkunat ol' [savutuvassa] Joutse | 
Kuusiruutuinen ikkuna oli yleisemmin käytetty ikkuna. Kolmiruutuista käytettiin vähän. 
(Rakennuskysely) RauJ | ja kolmeruutune ol meil mut enne vanhaa olliit miu kotonnai 
kuusruutuset ikkunat. ilkehii sellaset [pahoja pestä]. Kuusiruutuinen ikkuna oli yleinen, 
myöhemmin myös kolmiruutuinen. (Rakennuskysely) UusVl | neljäruutuist ikkunat ValJ (V. 
Ruoppila, ÄMÄ 1955 s. 180) | ei ne taitaneet olla ko neljäruutuist [savutuvan ikkunat] ne ol'liit 
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vaa sellaiset kuusruutuiset [ikkunat] Vuoksela | KARK: [Ikkuna oli] nelruutuine Sak | KARP: 
ruutunen = ”ruuvukas” yl. PälJ | SAVE: Kuusruutuset lasit [talon seinissä]. Juv | KESL: Äht | INK: 
ruutuinen ks. ristiruutuinen Viron Inkeri. (SMSA.) ruutu (Jusl 1745; yl.) (SSA 3: 115). 

ru ruta 

EMKK:n sanalippujen mukaan rantamurteen sanaa ruutune on käytetty ikkunaruutujen 

määrästä puhuttaessa. Se on todennäköinen suomalaislaina, sillä siinä on 

loppuheittoisena suomen -nen-johdin viron -line-adjektiivinjohtimen sijaan. SMSA:n 

sanalippujen mukaan suomen sana ruutu(i)ne(n) esiintyy nimenomaan ikkunaruutuja 

merkitsevänä Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa (Iit Jaal Kymi Suur; VirL Seis Joutse 

RauJ UusVl ValJ Vuoksela). Rantamurteen geminaatta herättää kuitenkin erityistä 

huomiota, samoin se seikka, että Wiedemann (989, 990) on rakentanut sana-artikkelinsa 

niin, että hän vaikuttaa pitäneen -line-adjektiivin geminaatallista varianttia ensisijaisena. 

Nykyvirossa on enää vain leenisklusiilillinen adjektiivi. Geminaatan voisi selittää 

suomalainen laina-alkuperä, sillä vaikka suomen sanassa on vain yksittäinen 

fortisklusiili, virolainen kuullee suomen äänteen laadun kovempana kuin suomalainen. 

Suomeen ruutu on lainautunut ruotsin sanasta ruta ’ruutu; ikkunaruutu’. 

rüüspiik (rüspik) subst. ’~laev / laiva, ryyspiikki’ Jõe Kuu Hlj   < ru rospik  PARANNETTU 

ETYMOLOGIA 

rüüspiik g. -piigi Jõe ’kahe mastiga laev, millel teine mast pikem’, rüüspiik g. -piigi Kuu ’alus, harilikust 
kalapaadist suurem veeriist’, rüüspiik Hlj ’laev, millel mõlemis mastis kahvelpurjed’, vrt. piik 
VNg Khn Hää ’purjekahvli ots’, krüüsmast Jõe ’kolmas mast’, krüssama Jõe Kuu Ris ’loovima’ 
(Söderman 1996: 109). Vergi rannas [Hlj] kutsuti - - kahemastilist [purjelaeva], kui mastid olid 
ühest tükist – riispiik ehk tasamastine - - (Luts 1968: 116). 

sm ryyspiikki ’1-mastoinen jahtia muistuttava purjealus. Eroaa jahdista siinä, ettei r-piikissä ole 
huipputankoa l. tonkia; maston huippu on verrattain pitkä; ylhäällä pieni toppiseili (huippupurje)’ 
Kymi [Arkiston sanalippu on aakkostettu sanalla kryssipiikki, jota ei kuitenkaan esiinny.] (SMSA.) 
Vrt. esim. kryssi|masto s. kolmimastoisen purjelaivan perämasto; nelimastoisen purjelaivan 
perämasto t. kolmas masto keulasta lukien. Asu: kryssi- joitakin tietoja VARP, VirL, (k)ryysi- 
joitakin tietoja POHP, Kemi. | Krysmast. Kalan || kryysmasto, purjelaivan keulamasto. Hai. 
(SMSK.) 

ru rospigg rω³s~pig², äv. rωs³~, förr äv. (i bet. 1) rospigge, i bet. 1 m., i bet. 2 r. l. m.; best. -en; pl. -ar; 
förr äv. (i bet. 1) rospik, m.; anträffat bl. (jfr dock avledn.) i pl. -ar. (rodes- 1689. rods- 1698. ros- 
(-oo-) 1663 osv. rost- 1610. -pigg 1689 (: Rodespiggarna, pl. best.), 1773 osv. -pigge 1796. -pik (-
li-) 1600 (: rospikar, pl.) – 1702 (: Rospikarne, pl. best.)) [av ett icke anträffat fsv. ro(þ)sbyggiar, 
pl.; sannol. till fsv. Ro(þ)rin (se rod sbst.⁴,) o. ett byggiar, pl., inbyggare (motsv. isl. -byggjar, 
inbyggare), vbalsbst. till bygga; jfr äv. sv. dial. rosbigiar, pl., benämning på invånarna i byn 
Roslep i Estland; formen -pigg har uppstått gm nybildning till pl. -piggar, vars p beror på 
inflytande från det föregående tonlösa s o. vars i uppkommit gm invärkan från den följande 
stavelsens i. – Jfr roskarl, roslagare, roslags-, roslagsk] 1) (numera i sht vard., ofta skämts. l. 
nedsättande) manlig invånare i Roslagen; i pl. äv. utan hänsyn till kön: roslagsbo. 
TijdschrNederlTaalLetterk.27: 36 (1600). Vplands Bönderne och Rospikarne. Rudbeck Atl. 4: 174 
(1702). 'Det pallrar och går" – sa' rospiggen stod på grund. Holmström Sa' han 11 (1876). Man ljög 
som en rospigg i en skojig Engströmsbit. Hellström Storm 184 (1935). 2) (ngt vard., i sht förr) 
roslagsskuta. Blanche Band. 18 (1848). Under sig har.. (bal- longfararen) en ångbåt och en 
rospigg. Hedin Pol 2: 561 (1911). Ssgr: (jfr 2) rospiggs-fregatt. (numera bl. tillf., skämts.) 
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roslagsskuta; jfr fregatt 2 a. Sturzen-Becker 2: 68 (1842, 1861). (1) rospiggs-mål. jfr mål, sbst.¹ ⁴ 
a. Östergren 1936. (2) rospiggs-skeppare. (mera tillf.) TT 1894, Byggn. s. 70. (jfr 2) rospiggs-
skuta. (mera tillf.) roslagsskuta. Lundgren Res. 48 (c. 1865). SvKulturb. 3–4: 150 1930. Avledn. 
rospiggsk, förr äv. rospikisk, adj. (-piggsk 1784 (: rospiggskan), 1911 osv. -pikisk 1653) som är l. 
som tillliör l. kännetecknar en rospigg. The rospikiska skälmarna. Ekeblad Bref 1: 250 (1653; 
rättat efter hskr.). Deras rospiggska dialekt. GbgP 1956, nr 124, s. 2. Avledn. rospiggska, r. l. f. 
rospiggarnas språk, roslagsdialekt. Thorild Gransk. 1784, 1: 77. Rättviksmålet har h-bortfall 
liksom rospiggskan. NoB 1930, s. 5. (SAOB 2006.) rospigg (SEO 654–655). 

vrt. ruVi ros-bigiar, m. pl. folket i byn Roslep vid Estniska kusten. Bland Estsvenskarne i vissa trakter går 
en sägen att de härstamma från Root-spikarna, Ruods-piggana, Ros-piggarne. Jfr Russwurm, 
Eibofolke 1, 38; 2, 303, 347. Rdq. 2, 628. (Rietz 1962: 540.) 

Södermanin (1996: 109) mukaan rüüspiik on Suomenlahden sana, joka on mahdollisesti 

kahdesta ruotsista saadusta lainasanasta muodostettu yhdyssana. Ruotsin kryssa ’to tack, 

to cruise’ esiintyy SSA:n (I: 422) mukaan suomen länsimurteissa muodossa kryssätä, 

ryssätä, (k)ryyssätä, krysätä ’luovia’ ja VMS:n (I: 303) mukaan virossa Jõe Kuu Ris 

krüssama. Ruotsin pik ’peak’ taas esiintyy lainautuneena VNg Khn Hää piik 

’~purjekahvli ots / purjeen haarukan (kahvelin) ulommainen kärki, piikki’ (VMS II: 

201). Södermanin teoria ei kuitenkaan selitä pitkää y:tä tai sananalkuisen k:n katoa ja 

jättää myös sanan motivaation hataraksi. Suomen sanan asu jää myös selittymättä, sillä 

suomessa pitkävokaalinen kryys- esiintyy vain Pohjois-Pohjanmaalla, Peräpohjolassa 

sekä Kallaveressä; Varsinais-Suomen ja Virolahden asu on lyhytvokaalinen (SMSK). 

 Käsittääkseni todennäköisempi alkuperä on lainautuminen ruotsalaisesta 

lainaoriginaalista rospigg, tarkemmin sen asusta rospik [rωspiik]. Nimityksellä on 

kutsuttu ensisijaisesti Ruotsin Roslagenin asukkaita, mutta myös roslagenilaisia aluksia 

on nimitetty yhdyssanoista rospiggs|fregatt, rospiggs|skuta lyhentyneellä nimellä 

rospigg (aluksen nimityksestä Eklund 1989: 33, 54, 57). Suomen ryyspiikki, josta on 

SMSA:ssa vain yksi tieto Kymistä, on puolestaan todennäköisimmin laina virosta, sillä 

sen levikki olisi laajempi, mikäli laina olisi saatu suoraan ruotsista. – Kaksimastoisia 

rospigg-aluksia on käytetty 1600-luvulta asti. Viron länsirannikon Noarootsin pitäjän 

Rooslepan (ru Roslep) kylän asukkaita on puolestaan kutsuttu ruotsin murteellisella 

nimityksellä (pl.) rosbigiar. 

saagel subst. ’~saatan/saakeli’ Kuu Hlj   < sm saakeli 

saagel ’~saatan’ Kuu Hlj; saagelis id. Kuu (VMSK). saagel(i) VNg ~ saagelis Kuu ’kirumissõna’ (Must 
1995: 673). Vrt. saageldama ’sõimama’ Phl (VMSK). saagel, -i (Satan, Teufel) mildes Fluchw. 
estn. dial. nach SKES IV 941 < fi saakeli Lnr ’hin onde, raggen’, welches eine Enstellung von fi. 
saatana (s.s.v. saatan) darstellt und auch als Entlehnung ins Kar. als šoakel’i, ins Wot. als sākeli 
und lpN als sākkel ~ sāgel ’id.’ gelangt ist (EEW 2644). 

sm saakeli ’lievähkö kiro- ja voimasana: peeveli, peijakas, pentele, perhana, hitto, hemmetti, saakuri’ (NS 
V: 5). Gan saakeli (pro saatan ’diefwul’) ’den stygge’ (G 827), Lönnr saakeli ’hin onde; raggen’; 
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s. olkoon, soikoon l. wieköön ’fan besitta’; jfr. saatana, peteli, pentele, saaperi, peijakas, piessa, 
piru; saakelin pitkä, laista m.m. ’förbannadt lång, trög’ m.m. – saakelinmoinen, a. ’förbannad’ (L 
II: 493). saakeli ensiesiintymä 1770- Porthan asussa Sakeli sekä 1787 Ganander (Jussila 1998: 
233). saakeli (Gan 1787; JuslP sakeli; eri tahoilla murt.) voimasana ~ va sākeli | vi rantamurt. 
saagel ’saakeli’ (nämä ilm. < sm kuten myös lpN sākkel (In) id.). Lievennettyjä muunnelmia 
sanasta saatana; loppuosassa mahd. perkele sanan vaikutusta. (SSA 3: 138.) 

va saakel|i P J-Tsv. (J) g. -ii = sarvipää, esimerkkien esiintymät käännetty ’pagan’, ’kurat’ (VKS 5: 147); 
va Joe sākeli ’saakeli, hitto’; < suom. (Tsvetkov 1995: 287). 

Suomen saakeli lienee laina-alkuperä sanoille Kuu Hlj saagel ja Kuu saagelis. Suhonen 

on esittänyt rinnastuksen (2000: 366–367, merkinnällä ”suurimmassa osassa suomen 

murteita”), SSA:ssa (SSA 3: 138) lainautuminen viroon ja vatjaan annetaan merkinnällä 

”ilmeisesti”. Tsvetkovin (1995: 287) mukaan vatjan sana on lainattu suomesta. Sanan 

saageldama esiintyminen Hiidenmaan Pühalepassa on selitettävissä myös suomesta 

lainautumisella (Hiidenmaan ja suomen yhteisestä sanastosta ks. Sedrik 1994, 1995). 

Lainasanatutkimuksessa on yleisesti tunnettua, että affektiset sanat lainautuvat helposti. 

Kuusaluun on lainautunut myös suomen pahus: Kuu pahu|s g. -se ’(vana)pagan, 

kurivaim; ka kirumissõna’ (sana Must 1995: 667) kuten Södermankin (1996: 90) esittää. 

Wiedemann (787) esittää Harjumaan sanan pärgal g. pärgali ’Teufel’ (vrt. sm perkele), 

mutta tällä sanalla on virossa laajempi levikki ja lainautumista tuskin tarvinnee olettaa. 

sana|lasku subst. ’kõnekäänd/sananlasku’ Kuu Hlj   < sm sananlasku 

sanalasku ’kõnekäänd’ Kuu Hlj (VMSK). Vrt. Wied sõnaus (poetisch) ’Besprechung, Bezauberung’ (W 
1076). sõna lmsm.: sm. sana (Raun 1982: 165), laskma lmsm-?lp-?mrd-prm-?vg-ostj.: sm. laskea 
(Raun 1982: 70). 

sm sananlasku ’kiinteä, usein muodoltaan rytmikäs ja sisällykseltään kuvallinen lausuma, joka ilmaisee 
jonkin yleisesti hyväksytyn, kokemuksen tietä opitun totuuden ja on (ollut) yleisesti (varsinaisesti 
suullisessa) käytössä; vrt. sananparsi, ajatelma’ (NS V: 44). Gan sanan lasku -kun ’ordspråk, 
ordstäf, proverbium, adagium’ (G 840), Lönnr sananlasku ’ordspråk’ (L II: 507). sananlasku 
ensiesiintymä 1548 Agricola, 1540- Westh (vrt. 1548 Agricola sananlasko) (Jussila 1998: 236). 
SSA: (3: 153–154) s.v. sana. 

va Kukkosi sanaaлasku ’sananlasku’ (Posti 1980: 452); va sõnalasku J ’kõnekäänd’ (VKS 5: 332). 

Kuu Hlj sanalasku on todennäköinen laina suomen sanasta sananlasku. Suomen 

genetiivin -n on virolaiselle hankalasti äännettävänä jäänyt pois, sillä vaikka viron 

yhdyssanojen määriteosat ovatkin enimmäkseen genetiivimuotoisia – toisin kuin 

suomessa –, on viron genetiivi päätteetön. Tosin viron sanassa maantee on jäljellä -n-

genetiivi, minkä voidaan ajatella johtuvan nimenomaan suomalaisesta laina-alkuperästä. 

Jõe Kuu Hlj VNg Vai Rei Ris HMd sanassa sana ’sõna/sana’ viron yleiskielen õ:n 

sijaan on muutenkin a, joten yhdyssanan sanalasku määriteosaa ei välttämättä edes 

tunnisteta lainaksi, vaikka se yhdyssanan osana laina onkin. Viron 



 151

samanmerkityksisessä sanassa kõnekään(d) ’rahvasuus käibiv piltlik ütlus’ (EMS IV: 

259) ei näet ole koko itämerensuomalaista sana-sanaa, mutta toisaalta virossa on vanhan 

sanalaskun merkityksessä vanasõna. Rinnastuksen on esittänyt Suhonen (1979: 364) 

(muodossa sanalask). SKES:n mukaan suomen sananlasku on lainautunut myös 

norjanlappiin, ts. pohjoissaameen (SKES 965). 

 Kuusalun ja Haljalan vanhoista sananlaskuista on julkaistu valikoima Meri 

andab, meri ottab (Krikmann 1981). Virolaisista sananlaskutyypeistä noin 12 %:lla on 

paralleeleja Suomessa, mutta Lahemaan alueen (Kuusalun ja Haljalan) sananlaskuista 

Suomessa tunnettuja on vähintään 25 % (mts. 42). 

sarvikad subst. pl. ’sarikad / kattotuolit, -parrut’ Jõe Kuu   ~ sarikad 

sarikad Hi Ha Jä Vi PõTa koh. PõVl; – Rei VNg Vai sarigad, Lä HMd LoKei KiPä koh. PõVl saarikad, 
Pra KiKuu sarvikad, sarvigud ’katuse paarid, viltused, ülaotstest paaristikku ühendatud palgid, 
mille peale on põigiti kinnitatud roovlatid ja mis katuse kattepindu kannavad’ -> Jagunema: näe, 
maja hakkab juba katuse alla saama, s. juba püsti! | kelp ̮s-d ’katuse otsmised s., mis kelpa 
kannavad’ | sarika kabi (EKMS I: 1080). Wied sarikas g. sarika ’Sparren, Dachsparren’ (W 1006). 
sarikas ’katuse kandepuu, millele toetub roovitis koos katusekattega’ (EKSS). ÕS myös. sarikas : 
sarika : sarikat ’katuse kandepuu, millele toetub roovitis koos katusekattega’. Võib olla tuletis 
tüvest sarv. Teisalt võib olla tuletis tüvest sari. Eesti keelest on laenatud soome mrd sarikka 
’katuse kandepuud’. (EES 461.) 

vrt. sm sarikka : sarikat ’(räystääseen asti), luult. kattoparrut’ Tytärs. < sarikas ’Sparren, Dachsparren’, 
yhdistys Äimän (Ojansuu 1916: 183), Säkk ja muuallakin (Saareste 1933: 374). 

sarvikad on omaperäinen foneettinen variantti yleisvirolaisesta sanasta sarikad. Siinä v 

on säilynyt konsonantin jäljessä i:n edessä (Must 1987: 101; 1995: 19), mikä merkitsee 

muodon olevan yleisviron muotoa alkuperäisempi ja myös todennäköinen johdos 

sanasta sarv, kuten EES (461) esittää ensimmäisenä mahdollisuutena. 

seit|selg subst. ’merivarblane / rasvakala / ru sjurygg / sa Seehase’ (Cyclopterus lumpus) 

Kuu Hlj   < sm seitsenselkä (käännöslaina) < ru sjurygg 

seits(s)elg g. -selja ’Cyclopterus lumpus’ (KiKuu Hlj, vt. munder g. mundra!) (EKMS I: 899), seit(s)selg 
-a Kuu Hlj seitselg on väike, sõrmepikkune, jäme, punaste oimudega kala, kellel 7 karedat kohta 
seljas Hlj | s-d on rasvased, meie neid ei söö KiKuu Hlj Käs. Pruunikas või rohekas hall, liivase 
nahaga, söödav merekala, suure peaga, teda on kevadeti meres peale jää minekut Mus. (EKMS I: 
865). Hlj must merekala, `rasvane, `kiedeta `saapa`määret (Kendla 2005b: 982). seitselg 
’merivarblane’ Kuu Hlj (Mäger 1973: 43). 

sm seitsenselkä seittenselekä ’jokin arvoton merikala’ siin on seihtemän sarviriviä sen niskasa. Him 
(POHK); seitsenselkäinen seittämselkäne ’vilu- l. rasvakala’ seittämselkäsel̢ o semmotte ko toises̢ 
sanova imulavoiks, muut emmää niist tiäδäkkkä. | seittämselkäse tartte heittä jalk̀aiv̢ välist päim ̢
pohja ettei kalaonni men. Luv (VARP); seittinselkäne ’eräs kala Pohjanlahdessa’ siin om monta 
selkää niŋko ruatoo joka pistää lihasta. ei meillä ol koskaa laitettu siittä [ruokaa]. MerK (SATL); 
seitsinselkäinen seittinselkäne = ’kivennuoliainen, kivimade’ seittinselkäsii, oikee semmoset, niill̢ 
on seittemän selkää. levan [= leuan] alla imu [= imukuppi] et pysyy levan alla kiinni [kivessä 
tms.]. MerK. (SMSA.) 
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ru sju-rygg (fisken har på kroppen sju av vårtknölar bestående längslöpande rader som bilda sju kanter l. 
ryggar) ’fisken Cyclopterus lumpus’ Lin.; äv. ss. maträtt; i pl. (zool.) äv. ss. namn på familjen 
Cyclopteridæ; Forsius Phys. 158 (1611). (SAOB 2006 s.v. sju.) ruSm sjurygg(j)a svf. ’Sjurygg, 
cyclopterus lumpus’ Ku [Kumlinge (öÅL)] (OÖD 796). 

seitselg on voinut muodostua kolmea tietä. Nimi voi olla omaperäinen kalan ulkonäön 

motivoima muodoste, mutta todennäköisemmin se on laina suomen sanasta seitsenselkä, 

joka puolestaan on käännöslaina kalan ruotsinkielisestä nimityksestä sjurygg, 

kirjaimellisesti ”seitsenselkä”. Kendla (2005b: 982) vertaa suomen ja ruotsin sanoja 

viron sanaan mutta ei kommentoi mahdollista lainautumista. Viron murteissa on kyllä 

joukko ruotsista saatuja käännöslainoja (ks. Juhkam 1998, 2000), mutta ne ovat 

vironruotsista saarille saatuja. Käännöslainan ottaminen edellyttää melko hyvää 

kielitaitoa, joten saarilla käännöslainat ovatkin todennäköisempiä. 

Mikäli laina-alkuperä on suomi, on lainautumisessa lisäksi tapahtunut 

haplologia: toinen peräkkäisistä samanlaisista tavuista (tässä se) on jäänyt pois: sm 

seitsen|selkä > seitse|selg → seit|selg. 

  Mägerin mukaan viroon on lainautunut saman kalan nimenä Wiedemannin 

esittämä merejänes, joka on käännöslaina saksan sanasta Seehase (Mäger 1976: 92). 

Vironruotsista on lainautunut rasvakalan toinen nimitys votkus Pakri fotküis Ris 

vuotkoseD < fottkus(t) (Ariste 1933b: 118). Kendlalla (1997: 31–32) on rasvakalalle 21 

nimitystä yksin Saaren- ja Muhumaalta. Alueella rasvakaloja ei ilmeisesti ainakaan 

hyvinä aikona ole syöty rasvaisuutensa vuoksi (EMS I: 865) vaan niistä on keitetty 

rasvaa saappaiden voiteluun (Kendla 2005b: 982). Länsi-Viron ja Saarenmaan 

kingissepp ’linask/suutari’ (Tinca tinca) on puolestaan käännöslaina saksasta tai 

mahdollisesti ruotsista (Mäger 1976: 92). 

siepama verbi ’näppama/näpistää’ Kuu Hlj   < sm siepata UUSI ETYMOLOGIA 

siepama ’~näppama’ Kuu Hlj (VMSK). Vrt. homonyymi siepama ’~rüüpama’ JõeK (VMSK) (ks. 
artikkelia simama). 

sm siepata ’ottaa jokin siihen äkkiä tarttuen, kopata, kaapata, kahmaista, temmata; ottaa yllättäen tai 
väkisin haltuunsa, kaapata’ (NS V: 141). Gan sieppaan, -pata v. a., sjepataan, -ttijn, -ttu, -ttaa v. p. 
’snält uptager, snappar bort, tager oförmärkt, nappar, rycker, surripio, [it. går snält]’ sieppoa 
imperat. ’nappa, kasta’; sjeppajan, -pata v. a. idem ’tager till, rycker’ [v. kaappan] poijes siepata 
’taga bort’ (G 868). Lönnr siepata, sieppaan v. ’snappa, nappa, rappa, rycka, tillgripa; hastigt fatta 
tag’; s. pois ’bortsnappa’ (L II: 529). siepata ensiesiintymä 1699 Mennander (Jussila 1998: 241). 
siepata (Mennander 1699; yl.) ’ottaa äkkiä, napata, temmata’, murt. myös ’varastaa; sivaltaa; 
kiukuttaa’, sieppaus ~ ka siepata ’siepata, kopata’. Todennäk. deskr. sanoja. (SSA 3: 173.) 

ka siepata v. ’siepata, kopata’. šiepata. Uhtua Vuokkin Rukaj | meäj järvissä kalak kešällä rannoilla 
hypittih ta kokko šieppasi kaloja ńokallah ta vei pešähäš. Kontokki. (KKSS.) 
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SSA (3: 173) mainitsee yleissuomalaisen verbin siepata ’ottaa äkkiä, napata, temmata’ 

merkitsevän murteittain myös ’varastaa’, mutta tämän merkityksen levikki on SMSA:n 

sanalippujen mukaan lainautumista ajatellen turhan kaukainen. Sinänsä ei kuitenkaan 

ole ihme, että ’äkkiä ottamista’ merkitsevä sana erikoistuu merkitsemään näpistämistä. 

Vastakkainen merkityksenkehitys on tapahtunut viron verbissä näppama ’näpistää’, 

jolla on EKSS:n mukaan myös harvoin esiintyvä merkitys ’korraks näppudega 

haarama’, esim. Ta näppab teda jälle käisest ja nüüd tugevamini kui enne. (E. Vilde). 

Rantamurteen siepama on suomalaislaina, jossa suomen ie-diftongi on säilynyt 

rantamurteen oman rakenteen vuoksi. En ole löytänyt tästä sanasta kirjoituksia. 

silmpagu subst. ’katkenud võrgusilm / rikkinäinen verkonsilmä, silmäpako’ Jõe Kuu Hlj 

< sm silmäpako TARKENNETTU ETYMOLOGIA 

Sana silmäpako ’sukassa, (sukan)kutimessa tai verkossa oleva reikä’ on SMSA:n 

sanalippujen mukaan yleinen suomen murteissa. Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa 

sillä on erityisesti verkon reiän merkitys, joten pidän niitä todennäköisinä 

lainautumisalueina. Myös Söderman (1996: 115) kirjoittaa sanan silmäpako ’kahden 

silmän suuruinen reikä (verkossa)’ olevan SMSA:n mukaan yleinen suomen murteissa, 

ja levikkien perusteella hän pitää rantamurteen sanaa suomesta lainattuna. Eri 

merkityksiin tai tarkempiin alueisiin hän ei ota kantaa. silmä on uralilainen vartalo, pako 

itämerensuomalainen. 

simama verbi ’suurte lonksudega jooma / juoda suurin kulauksin’ Kuu Hlj   ? < sm 

siemata 

simama ’jooma’ Kuu Hlj, sõõmutamma ’jooma’ Har (VMSK). simama ’himukalt, suurte lonksudega 
jooma’ Kuu (EKMS I: 739); simama ’suurte lonksudega jooma’ Hel: see s-s sealt õige hea janu 
Hlj (EKMS IV: 896). Vrt. timama ’jooma, imema’ (Lüg) (EKMS IV: 896). sõõm, -u ’Schluck, 
Zug; Trunk’ ist mögl. Abl von einem vorauszusetzendem Kaus.-v. -ama ’mit einem Zug 
(aus)trinken’ (auf Suff. -a- < -aδa-) mit Nom.-suff. -u- gebilbet, darin -õõ- durch velarisation aus. 
ē vgl. von demselben St. Wied. seem, -e ~ (Abl. auf -eh) seem/e, -e ~ (? dem Homonym seem/e, -
ne ’Trunk, Schluck’, ostseefi. -mordw., Abl-en von (semi>) seem Wied. -ekene, -ekese ”Dimin. 
von seem” mit Dimin.-suff. -kene (< -kkeinen < -kkoinen, St. -kkeise- > -kese-) und ibid. folkl. -
eline, -elise ’Trinkgefäss’ mit Adj.-suff. -line (< -llinen St. -llise- > -lise-), in SKES IV 1008 nach 
G. Müller veralt semyth ’Getränk’ (= seemit) mit archaist. Dimin.-suff. -it (< -üt, St. *-üδe-) und. 
dial. Kuusalu V. simama (’gierig, mit grossen Schlücken trinken’) als mögl. Entlennung aus dem 
Fi. (? siemata gedacht) erklärt; l.cit. liv. sēmda, Sal. sēmd, siemd (Milch, vgl. estn. semyth Dimin.), 
fi. siemaista Lnr ’klunka, nedsvälja på en gång, dricka i ett andetag’, selt. siemata, siimaista (vgl. 
estn. simada?) id. siem/i (Genit. -en) ~ sieme ~ siemen ’klunk, så mycket af en dryck som på en 
gång nedsväljes, en sup’ (> lpL siepma/lin, -nin juhkat ’mit einem Schluck austrinken’ etc.), 
Dimin. siemyt ’liten klunk’ (vgl. estn. liv.) u.s.w., mordw. śiḿ/ems, -ims, -öms (’trinken’), -eks 
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’Getränk’; zu estn. semyth und liv. sēmda s. Mägiste, EK. ?zu estn. simama vgl. estn. sima. (EEW 
2972–2973.) Vrt. siepama ’~rüüpama’ JõeK, suupama ’rüüpama’ Kuu (VMSK). 

sm siemata Mie join siemasin sen kaljan ihan yhtee henkäyksehein ja läksin. Koiv. siemaista HÄMK: 
Heino Orim Porn Myr; KYM: Juara siamaista = juoda paljon yhdellä hengenvedolla, vanh. tav. 
Kymi Sip | KARE: Lappe Säkk UusVl. siemaisu asu siemasu = siemaus (joka tavallinen) Joh 
(SMSA.) siemaista ’juoda tai imaista ahnaasti tai nopeasti; hörpätä, kulauttaa, kumauttaa; vrt. 
ryypätä’; siemailla, siemata, siemaus, siemaiseminen, siemaisu (NS V: 137–138). Gan sieme, -men 
aliis sjemaus l. simeys [et siemen, -mnen] s. dryck, suup, klunck, haustus, potus | [joi yhel sjemnel] 
| yhexi sjemexi kyllä ’nog til en dryck, klunck’ | join kolme pitkää sjemyyttä drack 3. stora glunckar 
| on juottanut katkeralla sjemellä Jer. 8:14 med bitter dryck (G 867). siemue, -en s. id. qv. sjeme 
(Austr.) (G 867), sjemeys, -yden s. idem | sjemeys sapen sekaista en med galla blandad dryck (G 
867). Lönnr siemaiseminen s. ger. (följ.), siemaista v. subit. (följ.) ’klunka, nedsvälja på en gång, 
dricka i ett andetag’. Siemaus s. = siemeys, useita muita subst.johdoksia (L II: 528). siemaus 
ensiesiintymä 1583 Finno (vrt. 1544 Agricola wesi siemi) (Jussila 1998: 241). siemaista (Lönnr 
1880; eri tahoilla murt.) ’juoda ahnaasti t. nopeasti, kulauttaa, hörpätä’, siemaus, sieme (Finno n. 
1580; vanh. kiel.) ’siemaus; juoma’, siemi (Agr vesisiemi) id. ~ vi sõõm (g. sõõmu) ’siemaus’ 
(murt. simada ’juoda’ luult. < sm) | li sēmd'a ’maito’ = mdE śimems, M śiməms ’juoda’, E śimeks 
’juoma’. – LpLu siepmalin (juhkat) ’(juoda) yhdellä siemauksella’ < sm. (SSA 3: 172.) 

SKES ja SSA esittävät viron murresanan simama olevan luultavasti lainaa suomen 

verbistä siemaista, Mägiste suomen verbistä siemata (SKES 1008; SSA 3: 172; EEW 

2973). Koillisrannikon Lüganusesta tunnettu timama ’jooma, imema’ (EKMS IV: 896) 

sopii verbin simama foneettiseksi variantiksi. EKMS (mp.) tuntee verbin simama myös 

Etelä-Viron mulginmurteisesta Helmestä. Diftongit ovat kuitenkin rantamurtelle 

ominaisia, joten kato tässä tapauksessa on erikoinen. Sanassa voi ehkä olettaa olevan 

suomen sanan sima vaikutusta. Kymissä esiintyy ia-diftongillinen asu siamaista. Myös 

Etelä-Virossa tiedetään asuneen suomalaisia ja heiltä saadun myös lainasanoja, joten 

tämänkin sanan lainautuminen Helmeen on periaatteessa mahdollista. Toisaalta timama 

voisi olla Pohjois- ja Etelä-Viron vanha yhteinen sana, jonka alkuperäinen ti-tavu ei 

olisi koillisrannikon Lüganusessa jostain syystä osallistunut *ti > si -muutokseen, mutta 

tällaisen sanan vastineita en ole löytänyt. – Ruotsin verbi supa [sωpa] ’ryypätä’ on 

otettu ainakin tilapäislainaksi Kuusalun Tammistuun: siel olD siis ka neil seDä salaviina 

ja siis kovasti saarel sie rippunD kohe siel pihlaka otsass vieämBer kuss olD viin sies ja 

kruska olD viel sis juuress. Sai iGa mies siis suupaDa kui tarvis oli. (Teksti teoksesta 

Must 1995: 150.) Jõelähtmen keskimurteinen siepama ’~rüüpama’ saattaakin olla 

ruotsista lainatun verbin Kuu suupama ’rüüpama’ foneettinen variantti tai peräti ruotsin 

verbin supa ja suomen verbin siemata kontaminaatio. 
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sohk subst. ’alus võrgu ja nooda kuivatamiseks / verkon ja nuotan   

    kuivatusteline’ Jõe Kuu   < sm sohka PARANNETTU ETYMOLOGIA 

< ka sohka, šohka, žohka, šohku < ven сохá 

sohk pl. sohid ’pukkjalad nooda kuivatamiseks rannal v. jääl’ Kuu Jõe (EKMS II: 1140), sohk, -i: noodad 
ja võrgud pandi s-le ’sorile’ KuuKa (EKMS II: 119); sohk, hrl pl. `sohkid Jõe Kuu ’pukkjalad, 
hargid, vabed jääl nooda kuivatamiseks’ < ven сохá (Must 2000: 370); sohk g. -i, hrl. pl. sohkiD 
Jõe ’võrguvabed, hargid, pukkjalad võrkude, nooda kuivatamiseks’ (Must 1995: 674). vö̬rGu 
naGiD on meil (võrkude kuivatamiseks) - - me̮net kutsuvaD neiD sohkiDeks Jõe (Must 1995: 85). 
Vrt. sooska ~ sooskõ ~ soosa pl. ’vabed’ Räp Se (VMSK). 

sm sohka, sohkapuu(t) (P.-Karj., Laat. Karj., Uusik. Vpl., Ink) ’haarapäinen seiväs tai keppi (esim. 
haasian tukena, pieleksen pääpuun pönkkänä, verkkovapeina, rysän johdetta kannattamassa); (P.-
Karj. myös) kaarevat rekeen asetettavat poikittaispuut rankoja tai halkoja ajettaessa’, karj. šohka 
’haarapäinen seiväs (Suoj., Tv.); puinen hangontapainen (Suoj.); verkkoaarron tukipuu (Suist.); 
puujalka (Tv.)’, sohkat (pl.; Paat.) ’heinäsuovan pohjariukuja kannattavat maahan lyötävät 
haarapäiset kepit’, aun. šohku ’haarapäinen puu, korvakkopuu’, vepsP soh (pl. -ad) 
’verkonkuivuuorren kannatinpatsas’, vir. murt. sohk (Kolga; mahd. < Ink. suom.-murt.) 
’haarapäinen puu (tai teline), jonka varassa nuottaa kuivataan’ < ven сохá ’seiväs, salko, tukipuu; 
(Aun.) haarapäinen tuki; (yleisk.) aatra, sahrat’, рассóха ’haarukkapuu’, jne. (SKES: 1054.) Ne 
kuivataan niin sanotuissa ”sohissa”. Ne ovat maahan pystytettyjä puita, joiten päihin kiinnitetään 
nuora ja siihen ripustetaan verkot riippumaan kiveksistään, tullikat alaspäin. Nuotta ripustetaan 
taas molemmista pauloistaan näiten puiten kärkiin. UusVl | Verkkoja ylösotettaessa pistettiin ne 
puikkarille, verkot (ja nuotat) ripustettiin rannalla sohkiin (maahan iskettyihin haarapäisiin 
seipäisiin), mutta levitettiin myös nurmelle, missä sopi. Pohj. Inkeri. (SMSA.) 

ka šohka s. haara- t. koukkupäinen keppi t. seiväs; korvakko. Sohkat. Paatene | žohka. Suistamo | šohku. 
Salmi Tulemaj Vielj Vitele | kakš šohkoa vastakkah pannah da puu peäl sobii kuivata, i verk̆koloi. 
Säämäj | šohkii pietäh sobien libo verkon kuivatez. Nek-Riip (KKSK.) 

ve soha, -n ’сохa’ (SVÂ: 517). 
ven сохá ’шесть, жердь, цельная лесина, откуда разоха, раздвоенная на конце, с развилиной’ Dal 

4:283 (Must 2000: 370). 

Mustin (2000: 370) mukaan Jõe Kuu sohk on laina venäjän sanasta сохá (sohá). 

Todennäköisesti se olisi saatu pohjoisrannikolla kalastamassa käyneiltä venäläisiltä 

kalastajilta, joilta virolaiset ovat oppineet myös talvisen nuottakalastuksen. Must (mts.) 

pitää epätodennäköisempänä, että lainanimitykseen olisi tutustuttu suomalaisten 

välityksellä ja viittaa SKES:aan (1054), jossa puolestaan esitetään viron Kolgan sanan 

sohk olevan mahdollisesti lainautunut Inkerin suomalaismurteista. Sana on joka 

tapauksessa venäläistä alkuperää, kyse on vain siitä, mitä kautta se on viroon saatu. 

Käsitykseni mukaan rantamurteen puhujat eivät juurikaan ole olleet tekemisissä suomen 

inkeriläismurteiden puhujien kanssa, ja kun otetaan huomioon se seikka, että 

rantamurteen sanan äänneasu vastaa täsmällisemmin suomen ja karjalankin asua kuin 

venäjän asua, pidän todennäköisimpänä sitä, että rantamurteeseen sana on lainattu 

suomesta (todennäköisimmin Viipurin läänin Uudeltakirkolta), johon se puolestaan on 

lainautunut karjalan kielestä. Sanansisäisen konsonantiston suhteen SKES vertaa sanaa 
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sohka suomen sanaan viehka < ven. веха, jossa venäjän χ on samoin substituoitu hk-

yhtymällä (SKES: 1054). SMSA:n sanalippujen mukaan Uudellakirkolla sohka taipuu 

pl. iness. sohissa, Pohjois-Inkerissä pl. illat. sohkiin: i-vartalolla merkitään usein sanan 

laina-alkuperää. Karjalan vastineella taas on niin a:llinen, u:llinen kuin i:llinenkin 

yksikkövartalo. Must vertaa sanaa eteläviron venäjästä lainautuneeseen sanaan Se 

sooskad pl. sooškaˀ ~ `sooskaˀ ~ soosaˀ, g. pl. `sooskide ~ `soossõ [pääle]; Räp 

soods(i)k pl. `soośkeˀ ’võrgukuivatamise hargid, vabed’, jonka lainaoriginaaliksi 

annetaan eri sana kuin rantamurteen sanalle: < ven. сóшка, сóшки (Must 2000: 375). 

Seton runsaiden venäläislainojen tiedetään kuitenkin olevan vanhempaa kerrostumaa 

kuin pohjoisviroon venäjästä saadut lainat, jotka ovat nuoria lainasanoja. Venäläisiltä on 

toki lainattu paljon kalastukseen liittyvää sanastoa; venäläisten vaikutuksesta virolaiseen 

kalastukseen ja sen sanastoon ks. Must 2000: 558–561; ks. myös ERKL 2007: 331 

Viires s.v. vabed. Artikkelissaan ”Sohk ja sohitegemine” Ariste (1984: 430) 

huomauttaa, että artikkelissa käsitellyn sanan sohk ’pettus’ kanssa ei kuulu yhteen 

Kuusalun ja Jõelähtmen sohk, pl. sohkid ’jäässe püsti pandud kahes reas puust hargid 

või teibad, millele pandi noot kuivama’. Hän viittaa SKES:ssä jo osoitetun 

jälkimmäisen kuuluvan yhteen sanojen sm sohka, ka šohka, ve šoh jne., jotka 

merkitsevät muitakin tukipuita ja jotka on lainattu venäjän sanasta сохa. – 

Kuusalulaisen Edgar Lillheinin mukaan nuottaa vedettiin Viinistulla aina talveen 1966 

saakka (Norvik 2000: 199). 

 
Kuva 12. Suomalaiset verkonkuivauspuut, vapeet; rantamurteessa sohid, sohkid 

(Vuorela 1958: 106). Pikkukuvassa otsikkorivillä virolainen vabe (EKMS IV: 639). 

sukkulane (sugulane) subst. ’süstik/sukkula’ Jõe Kuu   < sm sukkulainen   ? < mven 

sukkulane ~ sugulane ’süstik’ Jõe Kuu; sukkulas Kuu id., sukkul ~ sukul(a) Kuu Hlj HJn KuuK Kad id. 
(VMSK); sukul e. sukulane (sugulane) ’süstik, surnuk; ’süstakujuline riist kangakudumisel 
koelõngade läbipistmiseks lõimelõngade vahelikust’ Pra KiJõe Kuu (EKMS I: 971). sukkul, -a, 
sukkulane, -se ’süstik, süstipool, surnuk; abinõu, millega kanga kude lõimede vahelt läbi visatakse’ 
Kuu (Vilberg 1921: 186). Wied sugulane g. sugulaze - - 2) (NW) ’Webersschiffchen’; suhkul g. 
suhkuli NW = surnukas; sukul g. sukuli = suhkul, surnukas (W 1084, 1085, 1087). sukkul [-a] 
’kanga süstik, millega kude lõimede vahelt läbi visatakse’ (vrd. sm. sukkula) (VK III: 393). süstik 
(e), (k)lotspool, L süstpool, eR, I surnuk, eL tsolok ’sukkula’ Teravnevate otstega süstakujuline 
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riist, millega koelõng kanga lõimevahelikust läbi visatakse. S-u põhjaga või põhjata õõnsuses on 
poolivarras, mille peale pannakse pool (kääv) lõngaga. (ERKL 2007: 296 Viires s.v. süstik.) 

sm sukkula ’kudonnassa käytetty soukkaa venettä muistuttava, tavallisesti puinen väline, jonka sisällä on 
käämi ja jota viskelemällä kudelanka pujotetaan loimiin avautuvaan viriöön, sukkulainen, 
syöstävä’ (NS V: 312 ). ”Sukkula: Itä-Suomessa kapean veneen muotoinen kudontaväline, jonka 
sisässä on käämi l. puola ja jolla kudelanka syöstään loimien väliseen viriöön, Länsi-Suomessa 
syöstävä.” (Vuorela 1958: 97.) sukkula IS kapean veneen muotoinen kudontaväline, jonka sisässä 
on käämi l. puola ja jolla kudelankaa syöstään loimien väliseen viriöön, sukkulainen, LS syöstävä, 
Uus syöstäin (vir. süstik) (Vuorela 1979: 440). Gan sukkula ’skottspole, wäfspole’ (syöstäwä 
Ilmol.), vid. syöxen., sukkulainen, -sen (Bothn. S. käämä) ’en spole’ (G 908); [syöxinpuola] syöxin 
(Laihela) aliis syöstäwä (Bot. S. sukkula) ’wäfspola’, Hjob 7:6, viron sanana Ganander esittää süsti 
pu (G 933). Lönnr sukkula sukkulainen, syöstävä syöstäväinen, syöstäin ’skottspole, väfskyttel’ 
(dim.:t) (L II: 589, 629). sukkula ensiesiintymä 1745 Juslenius, sukkulainen 1732 Wacklin (Jussila 
1998: 251). sukkula (Jusl 1745; itämurt. Kymenl KPPohjanm Peräp Länsip) ’syöstävä’, 
sukkulainen (1732) id. ~ ink sukkulain | ka sukkula, sukkulaine | ly sukkulain'e | ve sukloin'e | (ilm. 
sm >) vi murt. sukkul, sukkulane id. (sm > lpN sukꞋkul ’sukkula’) ? < mven, vrt. ven skal'já (< 
*sŭkalĭja) ’puolauslaite’, skálka ’mankelitukki; kaulin’ (*sŭkalo, ukr sukálo id.) (SSA 3: 210) 
syöstävä (3: 235) SKES 1098 

ink sukkulain Soi Väärinoja Kurkola, sukkulaine L-suu (IMS 549). 
ka sukkula Suistamo, šukkula Genetz TVKK Uhtua Vuokkin Tver, sukkulaz Säämäj ’kudontasukkula; 

verkonkudontakäpy’. Karjalassa esiintyy lisäksi deminutiivinen šukkulaińi, šukkulaine, sukkulaiń, 
šukkulańe, šukkulane, sukkulane, sukkulańe, sukkulaine (KKSS). 

va sukkulai|n Ra J -ne J-Must., g. -zõõ = surmukaz (VKS 5: 292). 
ve sukлōńe Arskaht, sukлoi̯ńe Noidal Korbal, śukleińɛ Pervakoi; sukkuлai̯ńe Sununsuu (VVS). 

Virolaista alkuperää olevalla sanalla süstik on laajin levikki ja se on myös nykyviron 

yleiskielen sana. Jõe Kuu sukkulane ~ sugulane on dokumentoidun levikkinsa 

perusteella todennäköisesti kuitenkin lainautunut suomesta, vaikka sanalla sukkula 

sinänsä on itämerensuomalainen alkuperä. Sanueesta tarkemmin ALFE 3: 400–406. 

Rinnastuksen on esittänyt Suhonen (2000: 368). Suomesta on lainattu myös 

pohjoissaamen sukꞋkul (SSA 3: 210). 

 

Kuva 13. Virolainen sukkula, rantamurteessa sukkulane (ERKL 2007: 296). 

sulutaud subst. ’nohu/nuha’ Kuu Hlj   ← sulg g. sulu + taud 

sulutaud ’nohu’ Kuu Hlj (VMSK). sulutaud suluhaigus, sulutaud, sulutõbi useampia pitäjiä (EMKK). 
taud, taui ’külgehakkav tõbi, haigus’ Kuu (Vilberg 1921: 187). sulgema : sulgeda : sulgen ~ sulen 
’kinni v kokku panema v katma; takistama liikumist; katkestama, lõpetama; ümbrusest eraldama’ 
liivi sulg ’nohu’, vadja sulko ’nohu’, sulku ’nohu; sulg, pais, (veski)tamm)’, soome sulkea 
’sulgeda; takistada, tõkestada’, isuri sulka- liitsõnas sulkapuut ’väravateibad, -latid’, karjala sulku 
’tamm; abajas, lahesopp’, ersa śolgoms ’sulgema’, mokša śolgəms ’sulgema’. Läänemeresoome-
mordva tüvi. (EES 487.)  

vrt. sm Lönnr sulkutauti, -taudin s. cps. ’andtäppa, slemkatarr, bröstsjuka; förstoppning’ (L II: 593). Gan 
sulku, -lun s. damm: ijs stycke: andtäppa, bröstsjuka, obex aqvarum, fragmentum glaciei: dyspnoea 
| - - hengen sulku ’trångbröstighet, asthma’ | kuoli sulkuhun ’dog av andtäppa’, sulkutauti idem - - 
(G 911). sulkea (Agr; yl.), sulkeutua, sulku murt. myös ’veräjä (melko laajalti itämurt.); 
keuhkotauti, hengenahdistus, yskä (VR 1644; LounSm EPohjanm)’, sulje ~ ink sulkapūt 
’veräjäpuut’ | ka sulkie (< sm) ’sulkea, tyrehdyttää’, sulku ’pato; lahdelma’ | va sulku ’sulku; nuha; 
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(Ahlqv) myllyn pato’ | vi sulgeda ’sulkea, panna kiinni; ummistaa’, sulguda ’sulkeutua, mennä 
kiinni’, sulg (g. sulu) ’sulku, toe; pato; ruuhka; karsina; sulje; (murt. myös) nuha’ | li sulg ’nuha’ 
(SSA 3: 211). sulku ’tauti’ länsimurt.; sulkutauti VARP ’keuhkotauti’, VARE–Y SATE–L ’astma, 
hengenahdistus, hinkuyskä, keuhkotauti’, POHE SAT HÄME KESE POHP PERP; tavallinen tauti, 
vanha sana; sulkutautinen Rym Lavi; sulkuyskä ’hinkuyskä’ VARP-U-Y SATE-L HÄME-P KYM 

KARE KESE POHK-P KAI PERP. KYM: ’hinkuyskän tapainen, tav. lapsissa; ei vinkuvaa ääntä kuten 
hinkuyskässä’ Kymi; ’hinkuyskä’ tav. Kymi | Vla |  hinkuyskää sanovat vanhat ihmiset sy:ksi Eli | 
”en ole aivan varma mutta olettaisin sen tarkoittavan samaa kuin hinkuyskä” VirL. (SMSA). 

sulutaud ’nuha’ on omaperäinen yhdyssana yleisvirolaisista sanoista sulg g. sulu ja 

taud. Sille voisi olettaa suomalaista laina-alkuperää suppean levikin perusteella. 

SMSA:n sanalippujen mukaan suomessa melko laajalevikkisen, tavallisen ja vanhan 

sanan sulkutauti merkitys on kuitenkin ’astma, hengenahdistus, hinkuyskä, 

keuhkotauti’. EMKK:n sanalipuissa on myös useissa pitäjissä esiintyvät suluhaigus, 

sulutõbi, joten kyseessä lienee kuitenkin sairauden aiheuttaman sulkeuman kokemuksen 

motivoima oma muodoste niin suomessa kuin virossakin. SSA:n (3: 211) mukaan viron 

murteessa kuten liivissäkin on olemassa sulg ’nuha’, vatjassa sulku id. 

surlak subst. ’köie otsa kinni sidumine / katkaistun köyden pään sitominen 

purkaantumisen estämiseksi’ Jõe Kuu   ← surlama < ru surra UUSI ETYMOLOGIA 

surlak, -u – vaata märlak Jõe Kuu (Vilberg 1910: 426). märlak, -u ’katkilõigatud köie otsa kõvaste kinni 
sidumine niidi ehk nööriga, et köis ule ei aruneks’ Jõe Kuu (Vilberg 1910: 383); märlak 
←märlama Jõe (VMSK). 

ru surra v. (ks. artikkelia surlama). 

Surlak on ruotsista lainatusta verbistä surlama muodostettu deverbaalinen johdos. 

Samoin on johdettu samanmerkityksisestä ruotsalaisesta lainaverbistä märlama 

Jõelähtmen sana märlak. 

surlama verbi ’köie otsa kinni siduma / sitoa katkaistun köyden pää purkaantumisen 

estämiseksi’ Jõe Kuu   < ru surra UUSI ETYMOLOGIA 

surlama ’surlakut tegema’ – vt. märlama Jõe Kuu (Vilberg 1910: 426); sorlama (surlama) KiHa: köit s. 
’märlima, pentseldama’ (EKMS II: 311, 1258); surlama Kuu s.v. siduma (EKMS III: 819). 

sm surrata; köyttää. S sorren, D surre, H zorren. ”Se on, kuin köyden ympärin jotakin kiertämällä 
kiinisidotaan.” (Stjerncreutz 1863: 367–368 s.v. surra.) 

ru surra sur ³a ², v. ² -ade. ((†) imper. surr Rosenfeldt Tourville 9 (1698)). vbalsbst. -ande, -ing (†, PH 5: 
2988 (1750), Rydberg Frib. 363 (1857)), -ning. (sorr- 1741. sur- 1698 (: Surtåug)-1779 (: 
Båtssurning). surr- 1689 osv.) [liksom dan. o. nor. surre, av lt. sorren, (varav t. zurren (ä. t. 
sorren, surren)), av nl. sjorren (ä. nl. sorren), sannol. av fris. tsjûrje, tsjoarje, sorje, tjudra, avledn. 
av ffris. tiāder, rep, etymologiskt identiskt med tjuder] i sht sjöt. medelst (flera omvirade slag av) 
tåg l. kätting l. rep l. lina l. snöre o. d. göra fast (ngn l. ngt (äv. sig )), fastbinda, naja; säkra; äv. i 
uttr. surra fast ngn l. ngt l. surra ngn l. ngt fast; äv. dels allmännare: binda fast (ngn l. ngt), dels 
abs.; i förb. med loss, i fråga om att lossa ngt som surrats på ovan angivet sätt (se a ). Surra 
ankaret. Constapel surra Styckerna fast. SkepCommSkepzb. 1689. (SAOB 2006.) surra, vb, ’binda’ 
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Grundell o. 1695, Dalman sjölex. 1765 = no. surra, da. surre, lty. zurren, ty. sorren; väl lån (från 
lty.?); i övrigt dunkelt (SEO II: 117). 

Laina ruotsin verbistä surra; Jõe Kuu muoto surlama muodostettu ruotsista lainatun 

samanmerkityksisen verbin märlama mallin mukaan. Sama sana on lainautunut 

ruotsista suomeenkin. Ks. märlama. 

surling subst. ’köie otsa sidumise lõng / katkaistun köyden pään sitomiseen käytettävä 

nyöri’ Jõe Kuu   < ru surrning UUSI ETYMOLOGIA 

surling ’köie otsa sidumise lõng’ Jõe Kuu (VMSK), surling – vt. märling Jõe Kuu (Vilberg 1910: 426). 
Vrt. sorling ’köis’ Jõe Kuu VNg, soring ’~köis’ Emm Hää, sori ’~laevaploki köis’ Emm Khn Hää, 
sorima ← sori Emm Khn Hää (VMSK). soring, -i e. sorling Jõe Kuu surling, Hi sorning e. sori 
’nöör v. pehme mähis, mis laeval e. alusel esemeid üksteisega (näit. vantisid pardaga) ühendab’ Ha 
Hi jm. (EKMS II: 310, 362). sorling, -i ’nöörid, mis alusel vantisid pardaga ühendavad’ Jõe Kuu 
(Vilberg 1910: 425). 

sm surrninki; köytös. S Sorring, D Surring, H Zorring. ”Surraamalla pantu köytös jonkun kalun 
ympärille.” (Stjerncreutz 1863: 368 s.v. surrning.) Vrt. surraus-köysi; surraus-touvi. ”Se köysi, 
jolla surrninki tehdään.” (Stjerncreutz 1863: 368 s.v. surrtåg.) 

ru surrning sjöt. ss. vbalsbst. -ning i konkret(are) anv., dels om enskild omgång av surrning, dels [jfr t. 
surring, tåg] om tåg l. rep. l. stropp o. d. som används vid surrning; äv. allmännare. Händelser, 
som . . böra räknas under Hafweri . . (är bl. a.) när Skeps-båt kappas från sin surring på däcket och 
sättes öfwer bord. PH 5: 2988 (1750). En stört-sjö . . hwilken . . släpade bort ofanteliga stockar, 
jollen, båten, med et ord, löst och fast på däcket, oagtat altihop war försedt med dubla surringar. 
Wallenberg (SVS) 1: 150 (1770). Hvarje surrning . . utgöres af ett tåg lagdt i flera parter sålunda, 
att hvarje part är intagen igenom ett i slädans ända uttaget hål. Witt Skeppsb. 302 (1863). Han 
stannade kälken vid södra ändan av vassbältet och började lossa surrningarna. Sparre Tattarbl. 35 
(1923). Det hela utan en enda spik, sammanhållet av sinnrika och solida surrningar. Andersson 
KinPingv. 426 (1933). Man nödgades till förekommande av ras förse många fialer med 
spjälstöttningar och med surrningar av järntråd. NFMånKr. 1939, s. 566. Surrning . . (dvs.) 
speciellt för ändamålet tillverkad stropp med hakar, kauser och sytåg för att hålla fast något. 
SohlmanSjölex. (1955). jfr ankar-, bogspröts-, båt-, port-, ratt-, sax-, sid-, släd-, stycke-surrning m. 
fl. (SAOB 2006.) 

surling on laina ruotsin sanasta surrning. Se on äänteellisesti mukautettu 

samanmerkityksisen ruotsista lainatun substantiivin märling mallin mukaan. Ruotsin 

ortografian geminaatta-r merkitsee tässä varsinaisesti vain edeltävän vokaalin 

ääntymistä lyhyenä, joten tremulantin kestossa ei lainattaessa ole tapahtunut muutosta. 

Ks. märling. – Sanat sorling, sorning, soring, sori eivät läheisestä merkityksestään 

huolimatta ole samaa alkuperää. 

surnennesa (surrenesä surmennasa) adv. ’surnult/kuolleena’ Jõe Kuu Hlj   ← surema 

surnennesa (surrenesä surmennasa) ’surnult’ Jõe Kuu Hlj (VMSK), surnennesa Jõe, surnenesa Kuu Hlj 
’surnult’ (Söderman 1996: 118–119). Vrt. surnult Phl KJn (VMSK). 

Sana on yleisvirolaisesta verbistä surema ’kuolla’ muodostettu omaperäinen 

adverbijohdos, joka on saatu liittämällä possessiivisuffiksi menneen ajan 
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partisiippimuodon vartaloon surne- (Söderman 1996: 118–119). Söderman ei 

kuitenkaan mainitse sanassa olevan essiiviä, vaan esittää perusteluitta sanan olevan 

komitatiivinen (mts. 168). Suomen komitatiivin pääte on toki -ne, johon liittyy aina 

possessiivisuffiksi (esim. kuolleineen, kuolleinensa; vrt. vi kom. -ga), mutta tässä ovat 

kyseessä essiivinen merkitys ja rantamurteen essiivin allomorfit -na, -ne. Ne sinänsä 

palautuvat vanhaan suomenmukaiseen komitatiiviin. Tästä ja possessiivisuffiksilla 

muodostetuista adverbeistä ks. lukua 3.2.1.2. Sananvartalo on suomalais-ugrilainen. 

Sijapäätteistä vrt. sm kom. kuolleineen, kuolleinensa ’oma surnutega’; ess. kuolleenaan, 

kuolleenansa ’surnult’. 

sutjama verbi ’pintseldama / sivellä, sutia’ Jõe Kuu  ?  < sm sutjata UUSI ETYMOLOGIA  

/ ← sudi g. sutja   ? osittain < sm suti 

sutjama ’pintseldama’ Jõe Kuu. Vrt. sudima id. Jõe Kuu Lüg IisR Vai HljK, suditama id. Lüg Vai Pöi Iis; 
sudi ’~pintsel, tuust’ Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Pöi Emm Rei Khn Hää HMd Kei VJg 
Sim Lai. (VMSK.) sutjama e. sudima ’korratult (sudjaga, pintsliga) töötama’ Kuu (EKMS IV: 
188). sudima e. sutjama Kuu ’korratult tegema’ (EKMS III: 1268). sutjama sudima [paate tõrvati] 
terva sutjaga. sured sutjad olid, pika varre otsas…// ja mu(u)tkui sudì // pajaga teha [terv] 
suojaks, si(i)s vied pa(a)di ju(u)re ja si(i)s akkad sutjaga sutjama. Jõe Prangli (tämä oikeastaan 
ainoa); sutjama sutiama ’pintseldama’ Kuu Tapurla; sudima ’pintsliga määrima, värvima; 
määrima, tahmama; pintseldama’ Kuu Hlj. sudi [paati tõrvati] terva sutjaga. sured sutjad olid, 
pikka varre otsas.., obuse johvid, plekk veru riŋgi ja Jõe Prangli; Hlj myös kotona jouhista tehty; 
vrt. samoin taipuva sudi : sutja ’verkonmerkki’ Jõe Kuu (EMKK). 

sm sutjata sutjata, -ttii ’hangata’ Lattial pantii hiekkaa ja luual sit sutjattii. SavT | sut'j/ata : -ŏà̯(n) : -
ai̯si(n) se ku palŏà̯ leiskuŏà̯ [karva sikaa korvennettaessa], eihä siin muuta ku kerkijät sutjatap pois 
karvoa. jokaine [kirkkoveneen osakas] viep tervoa ja mänyö ja sut'jŏà̯ sen minkä kerkijĕä̯̀ [venettä 
tervattaessa] Lemi | sutjaa sutilla, esim. tervaa venettä Viip? | sut'iata ’hangata, maalata, hiihtää, 
ajaa hiljaa’ KanN. (SMSA.) sutja ’riihiluuta, kaskenpoltossa käytetty huiska, lehdes-, havuluuta 
(Kangasn., Taip., Jouts.)’; sutjata ’hangata, maalata, hiihtää (Savit., Kangasn.)’ - - (SKES 1085 
s.v. sotjakka). Tyyliltään arkiset sutia ’(sudilla) maalata, sivellä, pyyhkiä tms.’ ja suti ’tavallisesti 
isokokoinen, läpileikkaukseltaan pyöreä, (karkeahkoihin) maalaus-, sively- ym. töihin käytetty 
sivellin, nahturi tms.’ (NS V: 365). Gan sutiminen, -sen s. ’påstrykande, [smörjan]’; sudin [et sutin, 
-tisin vel sudein] -tinut, -tia v. a. ’suddar öfver, stryker på’, suditaan, -ttaa v. p. ’öfwersuddas’, suti, 
-din [et -tin] s. (maalarin harja) ’sudd’, sutari, -rin l. sutaaja ’målare’ (G 922). Lönnr suti, sutin l. 
sudin s. ’sudd, pensel, torkduk, klut (riepu)’; sutia, sutin l. sutin v. ’sudda, bestryka’ (L II: 609). 
sutia ensiesiintymä 1745 Juslenius (Jussila 1998: 253). suti (VR 1644; laajalti et. länsimurt.), sutti 
(Kaakk- ja PSm) ’pensseli, maalaus- t. pesutuppo, huosiain; vitsa, hosa’, paik. murt. myös 
’riepututti’, sutia (Jusl 1745) ’sivellä, maalata (siveltimellä), pyyhkiä, ripsua (luudalla); tehdä 
nopeasti t. huolimattomasti’ ~ (ainakin ositt. >) ink sutti ’pensseli’ | ka sutie ’tehdä rivakasti, 
viuhtoa’, sutittoa id. | vi sudi ’sivellin, suti’, sudida ’sutia, hutkia, hutiloida’ < nr sudd  ’suti, 
tuppo; riepututti’, sudda ’tahrata, tuhria, töhriä; kulkea hitaasti; touhuta’. Samaa alkuperää kuin 
sutata. Vrt. sotta. (SSA 3: 223.) 

ink sutti ’pensseli.’ Me / sivellin, suti (IMS 552). 
va sutti Lu ’pintsel’ (VKS 5: 304), Kukkosi šutt́śi ’pensseli’ (Posti 1980: 504), Joenperä šutti ”tops; 

pinsel; pääte” ’tupsu, suti, sivellin’ (Tsvetkov 1995: 324). 

sutjama on mahdollisesti rantamurteen omaperäinen johdos sanasta sudi g. sutja, jonka 

levikki kattaa pohjoisrannikon ja muutamia saarten pitäjiä sekä Luoteis-Viron 
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Häädemeesten. Mustin (1987: 71) mukaan Jõe Kuu Hlj suti ~ suDi taipuu g., p. sutja, 

itäisellä koillisrannikolla (Lüg Jõh Iis Vai) puolestaan n., g., p. suti, ja verbien sutjama, 

sudima levikki jakautuisi nominin taivutuksen mukaisesti. VMSK:n mukaan 

Jõelähtmessä ja Kuusalussa tunnetaan kuitenkin molemmat verbit. Jõe Kuu Lüg IisR 

Vai HljK sudima esiintyy Södermanin (1996: 117) aineistossa ja hän pitää sitä 

johdoksena (zero derivative) sanasta sudi. Sana sudi voisi enimmäkseen rannikolle 

keskittyvän levikkinsä vuoksi olla osin suomalaista, osin ruotsalaista lainaa. 

 Verbi sutjama voi olla lainautunut myös suoraan suomesta. SMSA:n 

sanalippujen mukaan Etelä-Karjalan luoteisosassa Savitaipaleella ja Lemillä sekä 

keskiosassa Viipurissa esiintyy verbi sutjata ’tervata sudilla; hangata esim. luudalla’. 

sülirüsi adv. ’ummisjalu / suin päin, päätä pahkaa’ Jõe Kuu  

sülirüsi ’ummisjalu’ Jõe Kuu, tulevaD sülirüsi sise ’ummisjalu’ (Must 1987: 217); vrt. suorde-murde ~ 
sorde-murde ’uisapäisa’ Kuu KuuK (VMSK), suorde-murde ’uisapäisa, ilma mõtlemata’ Kuu 
(Vilberg 1921: 187). Vrt. rüselema 1. tihedalt koos olles üksteise külge puutudes tõuklema, 
tõugeldes trügima. Välisuksel rüseles rahvasumm. Andis rüselda, enne kui leti ette jõudsime. Kõik 
püüdsid akna juurde rüselda. Rüseldi paremate kohtade pärast. Inimesed trügisid rüseldes bussi. 
Rüselesime rahvasummas aegamööda väravatele lähemale. *Lõpuks ometi rüseles kari tapamaja 
hoovil kui hiiglõksu sees.. A. Beekman. 2. rabelema, visklema, siplema. Istu paigal, ära rüsele! 
*Loom [= põder] on sarvipidi tammeokstesse kinni jäänud ja rüseleb elu eest. A. Schmuul. | piltl 
Mõtted rüselevad peas. 3. maadlema, rammu katsuma; sülitsi kaklema, kähmlema. Pehmel murul 
oli poistel hea rüselda. Õige maadlemine see pole, rüselevad niisama. Nokastanud mehed läksid 
rüselema. (EKSS.) 

Sülirüsi on rantamurteen omaperäinen yhdyssana, jolla ei ole vastineita viron muissa 

murteissa. Sen osina ovat süli ’syli’ ja verbistä rüselema ’tungeksia; törmäillä; 

painiskella’ muodostettu takaperoisjohdos rüsi. Adverbi on instruktiivinen (Must 1987: 

217) ja sen muodostamisen motivaationa lienee reduplikaatio, vrt. ilmauksiin Kuu 

KuuK suorde-murde, yl. uisapäisa. 

tabani|päev subst. ’teine jõulupüha / tapaninpäivä’ Kuu Hlj   < sm tapaninpäivä UUSI 

ETYMOLOGIA 

tabanipäev ’teine jõulupüha’ Kuu Hlj (VMSK). tabanipäev ’2. jõulupüha’ KiHa PõVi (EKMS I: 788, III: 
464). tabanipäev ’tapanipäivä’ 26. detsember, teine jõulupüha, kirikukalendris Püha Stepanose, 
ristiusu esimese märtri mälestuspäev. T-a peeti vaid Kirde-Eesti rannikul, kus külanoorukid käisid 
jalgsi või ratsa perest perre ”tabanit ajamas”, sööki ja õlut nõudmas ning tantsu löömas. Sama 
komme on soomlastel. (ERKL 2007: 298 Viires.) taban, -i, tabanisant ’inimene, kes tabanipäeval, 
s. o. jõulu teisel pühal, mardisandi kombel võõraisse riideisse moonutatult perest perresse käis 
andeid korjamas. Tabanisant ei tohtinud kaugemale tuppa minna kui tabaniõrrest saadik (tabaniõrs 
– aampalk umbes 4 jalga toa seinast, mille peal parred käivad. Umbahju nurgast läks patsasammas 
tabaniõrre külge); kui sandid tabaniõrrest mööda läksid, anti neile annete asemel peksa. Kuu 
(Vilberg 1922: 253.) tabanipäiv ’keskmine jõulupüha’ (VK III: 393). tabani|päev ’eesti 
rahvakalendris 26. detsember, kristliku märtri Püha Stephanuse mälestuspäev, tehvanipäev’ 
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(EKSS). tabanipäev ’tehvanipäev’ (ÕS 906). (Ariste 1982: 415–417)! tabanipäev ei mitään uutta, 
kolmisen lippua, samoin sanasta taban (EMKK). tabanipäiv (VK III: 393). 

sm tapaninpäivä ’joulukuun 26. päivä, jota vietetään kirkon ensimmäisen marttyyrin Stefanuksen 
muistopäivänä, toinen joulupäivä, tapani’ (NS V: 556 s.v. tapaninajo). Gan tapani, -nin s. ’Staffan, 
andra dag juhl, då i Finland och Österbotn, efter de Helsingars sätt Staffans kanna är i godt minne’ 
| ajaa tapania ’fara och gästa, söka efter drickes wahror, somligstädes siunges staffans wijsan, 
hästarne få öhl och korn, men med dem köres och då bäst’ (G 955). Lönnr Tapani n. Stefan, 
Staffan; ajaa Tapania åka l. rida Staffan, weisata Tapania sjunga Staffansvisor. tapaninpäivä s. 
cps. ’stefanidag, annandag jul.’ (L II: 664.) 

Murresanakirjan aineisto tuntee sanan vain Kuusalun ja Haljalan rantamurteesta ja 

käsitteellinen sanakirja Koillis-Harjumaalta ja Pohjois-Virumaalta (VMSK; EKMS I: 

788, III: 464). EKSS, ÕS ja ERKL esittävät sanan tabanipäev kuitenkin yleiskielisenä 

nimityksenä. Wiedemannin sanakirjassa sana ei esiinny. Viiresin (ERKL 2007: 298) 

mukaan tapania ajettiin Virossa vain koillisrannikolla, ja hän mainitsee myös 

suomalaisilla olevan sama tapa. Sanakirjatietojen perusteella näyttää siltä, että alun 

perin murteellinen, suomesta lainattu sana on yleiskielistynyt nykyviroon ja herää vahva 

epäilys myös tapaninajon tavan saamisesta Suomen puolelta. Viron kansan 

vuotuiskulttuuria laajalti tutkineen Mall Hiiemäen mukaan Viron pohjoisrannikolla 

vietettävän tapaninpäivän tavat ovatkin lainaa Suomesta samoin kuin osa joulun 

päättävän nuutinpäivän tavoista (Hiiemäe 1995: 319–322; 1997: 318). Hiiemäen (1995) 

toimittamassa Eesti rahvakalender -sarjan VII:ssä, joulunajan kattavassa osassa, 

tapaninpäivää käsitellään vain kolmen sivun verran, ja kaikki annetut sitaatit ovat 

Kuusalusta ja Haljalasta. Talven (1990: 254) mukaan taas suomalaisten vanhemmassa 

kansanomaisessa jouluperinteessä suuri osa huvituksista on keskittynyt tapaninpäivään. 

Mielestäni sanaa tabanipäev on pidettävä suomesta viroon lainattuna. 

 Suomesta on lainautunut koillisrannikolle myös Kuu Hlj VNg Lüg Vai aat 

’jõululaupäev/jouluaatto’ (ks. SSA 1: 50; Söderman 1996: 31). 

talvas subst. ’talb/kiila’ Jõe Kuu   ← talb ~ talv + -as 

talvas ’talb’ Jõe Kuu (VMSK); Wied talw g. talwa = talb (W 1116); talb (talv) Kuu Hlj Lüg Jäm Kär 
Muh LNg Rid Mar Mär Vig Kir Kse Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Tor Ris HMd Nis Rap Juu 
Kos Jür Amb JMd Ann Tür Koe Kad VJg Sim Trm Lai Plt Pil KJn SJn (VMSK). ÕS talb, talva, 
talba ’kiil (kiilu)’. Talvaga lõhuti puupakke. 

Omaperäinen johdos Pohjois-Virossa yleisestä sanasta talb ’kiila’, jolla on VMSK:n  

mukaan myös variantti talv. VMSK ei kuitenkaan erottele varianttien levikkejä. 
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teist|moodine (toist|muotine) adj. ’teistsugune/toisenlainen’ Jõe Kuu  ←  teine g. teist + 

moodine 

Adjektiivi on omaperäinen yhdyssanamuodoste. Variantissa toistmuotine on 

suomenmukaiset ensi tavun o ja uo-diftongi sekä fortisklusiili leenisklusiilin asemesta. 

Vrt. toist(a)päidi. 

tervenasa (tervenesä) adv. ’tervenisti / aivan kokonaan, täysin’ Jõe Kuu   ← terve 

tervenasa ~ tervenesä ’tervenisti’ Jõe Kuu, vrt. terven ’tervenisti’ Khn Trv (VMSK). 

Jõe tervenasa ~ Kuu tervenesä on adjektiivista terve omaperäisesti johdettu adverbi. 

Suomen essiivin päätettä (-nA) vastaa -na ~ -ne; 3. persoonan possessiivisuffiksilla -sA 

on muodostettu adverbi (Must 1987: 207–209, 219–223). Vrt. märginesä, parvenasa, 

tükkinasa, uudenesa. Possessiivisuffiksilla muodostetuista adverbeistä ks. lukua 3.2.1.2. 

tihmakas (tihmagas) adj. ’~kare, tihke / luistamaton (kelistä, lumesta), karhea; tiivis, 

tiukka, luja, kiinteä’ Kuu Hlj   < sm tihmakka PARANNETTU ETYMOLOGIA 

tihmakas ~ tihmagas ’~kare, tihke’ Kuu Hlj; tihmakalt ←tihmakas Kuu (VMSK). tihmakas ’mittelibe, 
kare, tihke’ Kuu: kelgu tallad on t-d | t-d suusad (väljas külma käes seismise tõttu) | viska paadile 
vett alla, muidu külgvitsad on liiga t-d! | sahtel ei lähe hästi kinni, on läinud teine nii t-ks | mootori 
tsilinder on läinud t-ks | kummi kingad on puupõrandal t-d | t. jää | karavini klaaskorgi ots on t. 
(EKMS I: 985). tihmakas ’tihe, tihedalt pangas koosolev’ Kuu: t-d juuksed | pea on t., kui juuksed 
on kõva veega pestud | mitte sile ega libe, halvasti pestud riist on t. Hlj (EKMS III: 1304). tihke e. 
tihmakas Kuu ’mitte lahe, kokku kleepuv’: t-ist juustest ei taha kamm läbi käia (EKMS I: 771 s.v. 
juuksed). Luult. suom. > vir. rantamurt. tihmaGas (Kolga) ’tiivis, luja’ (SKES 1289). 

sm tihmakas (Van. [HÄMP eteläosa]) l. tihmakka (Lemi, Tär. [KARE luoteisosa; LÄNP]) ’luistamaton 
(keli)’ (SKES 1288 s.v. tihma). tihma ’tihkusade, vihma (Gan 1787, myös tihmasade (Gan), 
tihmoi- (Alm 1766), tihmusade (Alm 1758); paik. EPohjanm ja ymp.); nesteen pohjalle laskeutuva 
sakka (paik. LUus KaakkHäme), tihmata (paik. EPohjanm Häme), tihmoa (Karj Ink Savo Kain, 
paik. PPohjanm Peräp), tihmu(t)a (EKarj Ink, paik. EPohjanm) ’vihmoa, sataa tihuuttaa’ ~ ka 
tšihma ’tihku; kevyt hiki; unen pöpperö’, tšihmerteä ’tihuuttaa; (itkeä) tuhertaa; tihrustaa’, 
tšihmerä ’katku, häkä; tihkusateinen; tihruinen’ | ve t’ihmak ’tihkusade, vihma’, P tšihmer ’katku; 
vihma; sumu’, tšihmerta ’vihmoa’ | vi murt. tihmakas ’tiivis, luja’ (luult. < sm). Deskr. sanoja, 
jotka lienevät ainakin osittain kontaminaatioita: tiheä (tihku, tihuuttaa) + vihma t. tahma. (SSA 3: 
290.) Gan tihma sade ’dugg regn’ (G 832 s.v. sade), wihma s. aliis wijma, tihma ’duggregn’ (G 
1118 s.v. wihma). Lönnr tihmas a. ’fin, tät’; silmäni ei selitä tihmasta ränttiä ’fint tryck’ (L II: 
694). tihmoa ensiesiintymä 1787 Ganander (Jussila 1998: 268). tihmakas a. van ”talvella maantie 
tulee tihmakkaaksi: rautaantuu tie: laition (=raitio) syviin vuoluihin putojelee: ottaa reen raurosta 
rauta: tie kiljaantuu on tihmakas sitt” Hat 1 tieto. (SMSA.) tihmakka a. = -> tihmas hüvi 
tihmakkoa onikkii [lumi nyt] Lemi; tihmakka on sitkeä Lemi; tihmakka fööri – keli, jolloin ei luista 
reen jalas eikä suksi: viti ja pakkanen sen tekkee, ei se müötälheessäkhään huilaa, saapi hevonen 
vettää püstökünnessä. Tär (LÄNP) 2 tietoa. tihma tiellä oli tihmä, ei reki huilannu – vitilumi 
pakkasilmalla. Tär (SMSA.) Vrt. sm tihmas (paikoin kaakk.murt. ja Et.Savo) ’tiheä (esim. pirta); 
sitkeä (esim. sahattava puu); tuore, tahmea (väristä)’ (SKES 1288 s.v. tihma). tihmas a. KARE: 
tihm|as: oa(n): -ast(a) a. ’takertuva, tuore’ Potkurilla ei tahdo päästä paljon mihinkään; se on ni 
tihmasta näi pakkaisel; pehmijä lum se ov vähä niŋku tihmasta SuomN | tihmas l. tuoreentihmas -
aan ’tuoreenvoipa, ettei ole kokonaan kuiva eikä kokonaan tuoreskaan’ Käytetään esim. väristä, 
maalista, jok’ei vielä ole kyllin kuivunut. Tuntu tihmaanmakusel(l)e. tihmaasti (neula kulkee) 
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Lemi | tihmas: tihmoa(n) a. = tiheä (pirrasta) kaŋkurvoattiet ol'liit kuvottu tihmoas pirras. Pirtoi ol' 
tihmait (= tiheitä) ja harsui. Taip [josta tieto myös vuodelta 1877]; tihmas tihmasta. Tihmasta 
puuta, hirttä? sitkeää. uitettu puu on lankuiksi sahattuna tihmakkaa (sitkeätä). Luu. | KARK: ’(liian) 
taaja, tiheä’, usein pirrasta (myös kampa, viljapelto, metsä, tiiviiksi kudottu vaate) Kauk Hii Kurk 
Pari Sor. (SMSA.) Lönnr tihmas a. ’fin, tät’; silmäni ei selitä tihmasta ränttiä ’fint tryck’ (L II: 
694). 

Suhosen (1988: 98) mukaan hämäläinen tihnakas on lainautunut viron rantamurteisiin, 

mutta en ole löytänyt Suomen murteiden sana-arkistosta lainkaan n:llistä sanaa 

tihnakas. SKES (1289 s.v. tihma) tuntee Vanajassa pohjoishämäläisen murreryhmän 

eteläosassa esiintyvän sanan tihmakas ja sen variantin tihmakka, joka esiintyy Lemillä 

eteläkarjalaisen murreryhmän luoteisosassa sekä Länsipohjassa. SMSA:n sanalipun 

mukaan tieto sanasta tihmakas on kuitenkin Hattulasta, Vanajan länsipuolisesta 

pitäjästä. Pidän sanaa tihmakka todennäköisempänä laina-alkuperänä; on sitä paitsi 

mahdollista, että sana on tunnettu laajemminkin Etelä-Karjalassa, vaikka se on 

dokumentoitu vain Lemiltä. Mahdollinen laina-alkuperä on myös suomen paikoin 

kaakkoismurteinen tihmas ’tiheä (esim. pirta); sitkeä (esim. sahattava puu); tuore, 

tahmea (väristä)’ (SKES 1288), johon olisi lisätty viron -kas-johdin samoin kuin sanaan 

tihmakka. Se, että EKMS tuntee Kuu Hlj sanalle tihmakas niin merkityksen tiheä kuin 

luistamatonkin viittaa siihen, että viron sana on kontaminaatio esittämistäni suomen 

sanoista. Etymologiset sanakirjat esittävät virolaisen murresanan tihmaGas (Kolga) 

’tiivis, luja’ (SKES 1289), tihmakas id. (SSA 3: 290) luultavasti lainautuneen suomesta. 

EKMS:n esimerkkien valossa sanan tihmakas eksaktimpi käännös on mielestäni 

’luistamaton’. 

tihnas adj. ’tihe/tiheä’ Jõe Kuu   ← tihn + sm tihmas 

tihnas Jõe Kuu (VMSK); tihn, -a e. tihnas (Wd.) ’tihe’ KiKuu Pra: t. kivi ’peenesõmeraline k.’ | tihnas 
võrk on väikeste silmadega Jõe Kuu (EKMS III: 1304); tihn, -a e. tihnas ’(liiga) väikesesilmaline, 
tihe’ Pra Jõe Kuu: nende võrkudega ei võigi kalu saada, need on liiga t-d | sellel võrgul on t-mad 
silmad Vrt. väli g. välja ’(liiga) harv, suuresilmaline’ Jõe Pra Kuu: need võrgud on (liiga) v-d selle 
kala jaoks | räimevõrk on kilule veel väli | v. kiluvõrk on räimedele tihnas | v.-võrk | sellel võrgul 
on palju väljemad silmad (EKMS IV: 641); Wied tihn g. tihnu ’Dickicht, dichter junger Anwuchs’; 
tihnas g. tihna ’dicht, nicht locker’ t. kiwi ’feinkörniger Stein’ (W 1153). tihn ’tihnik’ HJn Amb 
JMd Koe VJg; tihnik (tihinik) ’võsa’ Kuu VNg Lüg Kaa Muh Mar Vän Tor Juu Amb JMd IisK Iis 
Trm Kod Lai Plt SJn Vil Hls Krk Har Rõu Räp (VMSK). 

Jõe Kuu tihnas on todennäköinen johdos viron vartalosta tihn ’tihe/tiheä’. Paikoin 

kaakkoismurteinen suomen adjektiivi tihmas (ks. artikkelia tihmakas) voi olla ollut 

myös mallina sanalle. 
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tihtama verbi ’tihtima / tiivistää, tilkitä’ Kuu Hlj   ~ tihtima < sa dichten 

tihtama Kuu Hlj ’tihtima’, tihtima ~ tihtmä Emm Var Khn id.; vrt. tihvima Var Tõs Aud Pär id.; triivima 
~ riivima Kuu Hlj Jäm Khk Mus Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Var Khn Hää 
Ris Nis Jür HJn JõeK Kad id., reivima VNg id. (VMSK); tihtima: laeva t. ’l. tihendama’, ’tihedaks 
tegema’ (Wd.), ’tihedaks toppima’; vrt. triivima ’laeva küljelaudade vahesid takkudega tihendama’ 
(EKMS II: 360, III: 1307, IV: 167); Wied tihtima, tihin, tihtida ’dicht machen, kalfatern’ (W 
1154); tih/tima, -in, -tida ’dicht machen, kalfatern’ Wied. < dt. dichten (? mnd. dichten), kann auch 
estn. Kaus.-abl. von vorg. II tiht sein (EEW 3150); vir. tihtida < saks. dichten ’tiivistää, tilkitä’ 
(SKES 1289). 

sa dichten ’dicht machen’ (< 15. Jh.). Zu dicht. Konkretum: Dichtung. sa dicht Adj. (< 13. Jh.). Mhd 
dīhte, mndd. dicht(e), mndl. dicht(e), aus g. *ϸīhta-/ja-, älter *ϸenh-t- Adj. ’dicht, dick’, auch in 
anord. ϸe̓ttr ’(wasser)dicht, schwer’, ae. ϸīht (selten) ’fest’. Vermutlich abgleitet von g. *ϸīh-a- aus 
*ϸenh-a- ’gedeichen’. In der Sippe dieses Verbs kommen Bedeutungen wie ’gerinnen, 
zusammenziehen’ vor, die die besondere Bedeutung von dicht ausreichend erklären können, vgl. 
besonders air. te̓cht ’geronnen’ (das dem germanischen Wort genau entspricht), lit. tánkus ’dicht’, 
avest. taxma- ’fest, dicht’, die Wurzel ist also ig. *tek- ’gerinnen, zusammenfahren’ (mit 
Nasalierung). Die Kürze im Neuhochdeutschen beruht auf einer niederdeutschen Kürzung vor 
Doppelkonsonanz, die sich im Neuhochdeutschen hat. Abstraktum: Dichte. – Nndl. dicht, ne. tight 
(unregelmässiger Anlaut), nschw. tät, nisl. ϸéttur. S. gedeihen, dichten, Tang; zur lateinischen 
Verwandtschaft s. Ton. (Kluge 1995: 178.) dichten, kalfatern ’tihtima, triivima, takutama’ 
(Tetsmann – Lind 1980: 30 s.v. calk); Kalfatern n. ’takutus, tihtimine, triiv[imine]’ (mts. 31 s.v. 
caulking). 

Kyseessä voi olla joko variantti viron yleiskielen sanasta tihtima, joka on SKES:nkin 

(1289) mukaan lainaa saksan verbistä dichten, tai sitten sekä Kuu Hlj tihtama että Emm 

Var Khn tihtima ovat lainautuneet saksasta kumpikin erikseen. Pidän ensimmäistä 

selitystä todennäköisempänä. Saksan verbi on lainattu sopeuttamalla sananalkuinen 

leenisklusiili d fortisklusiiliksi t ja käyttämällä sidevokaalia i, rantamurteessa a. 

Toisaalta sana on voitu saada suomenkin kautta, sillä Lavansaaressa veneen 

tasasaumojen tihtiraudalla tapahtunutta tilkitsemistä on kutsuttu sekä tihtaamiseksi että 

venäläisellä lainasanalla konapoittamiseksi; Suomenlahden ulkosaarilta tunnetaan 

samassa merkityksessä myös termit tihittiminen ja rivettiminen (Talve 1996: 214, 219). 

Suomen tihtaaminen ja tihittiminen ovat omaperäisiä johdoksia saksasta lainatusta 

verbistä ja viroon on myös saatu samanmerkityksisiä venäläisiä verbilainoja. Viron 

kirjakielen variantti tihtima tunnetaan murreaineistossa vain muutamasta saari- ja 

länsimurteen pitäjästä. 

Lyhyiden pellavakuitujen ja pellavanvarrenpalasten sekoitusta takud (ims sana) 

’rohdin, tappurat’ loukutuksessa erottuneita suurempia rohtimia, ropsitakke, käytettiin 

Virossa mm. rakennusten puupalkkien tiivistämiseksi (ERKL 2007: 298, Viires). 

Laivanrakennusinsinöörin mukaan Suomessa on vielä 1950-luvulla tiivistetty 

tasasaumaisia puuveneitä loukutetusta pellavasta ja tervasta valmistetulla 

vihertävänruskealla ns. tervariveellä (Sere 2012). Suomen sana sauma onkin lainautunut 
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viron pohjoisrannikolle: siellä tunnetaan Kuu saum ’paadilaua liitekoht’ ja Jõe Kuu Hlj 

Ris Kad saam ’paadilaudade vahekoht’ (VMSK; EKMS III: 9). 

tiivil(lä) adv. ’pingul/kireä(llä)’ Kuu Hlj   ← tiiv, tiivis < sm tiivi- 

tiivil ~ tiivillä ’pingul’ Kuu Hlj; vrt. tiivis ’tihe, pingul’ Jõe Kuu, tiiv id. Jõe Kuu Hlj Emm, tiivilt 
’tihedalt, pingul’ Kuu Emm, tiivima ’tihendama, pingutama’ Kuu (VMSK). 

sm tiivis adj. (ks. artikkelia tiivis). 

Suomesta lainatusta vartalosta tiivi- on muodostettu oma adverbi tiivil (vrt. sm tiiviisti). 

Variantissa tiivillä on suomenmukainen adessiivin -llA-pääte ja vokaalisointu. Sanojen 

tiiv, tiivilt Hiidenmaan Emmasten levikki selittyy sinne suomesta saaduilla runsailla 

lainoilla (ks. Sedrik 1994, 1995). Adessiivisista adverbeistä ks. lukua 3.2.1.2. 

tiivis adj. ’tihe, pingul / tiivis’ Jõe Kuu   < sm tiivis 

tiivis ’tihe, pingul’ Jõe Kuu, tiiv id. Jõe Kuu Hlj Emm, tiivil ~ tiivillä ’pingul’ Kuu Hlj, tiivilt ’tihedalt, 
pingul’ Kuu Emm, tiivima ’tihendama, pingutama’ Kuu. (VMSK.) ÕS tiivis ’tihe, kokkusurutud, 
kompaktne’. Tiivis rahvahulk. Tiivilt. Vrt. tiivima ’pingutama’ KuuKa: nööri t. (EKMS III: 184 
s.v. pingutama – myös timmima, tiukama, tiugale tõmbama). tiiv ’tiivis’ Jõe Kuu Hlj Emm < 
suom. (SKES) (Suhonen 1997: 458). Suom. > vir. murt. tiiv (g. -i; Kolga, Kuus., Halj.) ’luja, 
tukeva, vedenpitävä (vene, puuastia)’, tiivima ’tiivistää, tilkkiä (esim. venettä)’ (SKES 1295). tiivis 
: tiivi : tiivist ’tihe, kokkusurutud, kompaktne’ < soome tiivis ’tihe, kompaktne; läbilaskmatu; 
intensiivne, elav, vilgas (tegevuse kohta)’. Laenatud kirjakeelde keeleuuenduse ajal. Soome 
murretest on laenatud kirderannikumurretes ja Hiiumaal esinev sõna tiiv ’tihe, pingul’, < soome 
mrd tiivi ’tihe, kompaktne; täpne, kitsi; hea, kindel’. (EES 528.) 

sm tiivis ’(yhtenäisen aineen, massan) sisäisestä rakenteesta: jonka osat ovat (aivan kuin) yhteen 
puristetut, toinen toisessaan kiinni, jossa ei ole huokosia, rakkuloita tms. tyhjiä kohtia, tiheä, 
kiinteä; luja, kompakti. Tiheä, tiuha, taaja’ (NS V: 679). Gan tiiwi, -win s. wijpa, avis qvaedam 
palustris; impr. Aboice, id. ac tiwis | kyllä se on tijwi, ej se lijjaxi lihwot ’han är nog knapp, man 
blir ej feet af honom, v. tikiä’; [[tiiwis, -win adj. ’nisk, njugg (Let.), knapp’]] (G 981). Lönnr 
tiiwis, tiiwiin ’tät, fast, stadig, kompakt; noggrann, sorgfällig; noga, njugg, knapp, karg, nidsk’; 
olla t. ’knappa in’; jfr. tiheä, tihkeä, tikeä, tiukka, tiweä, tiwis (L II: 696). tiivis ensiesiintymä 1544 
Agricola asussa tiuihit ’kitsaat’ (Jussila 1998: 269). tiivis (Alm 1760; laajalti murt.), tivis (Agr; 
hämmurt. EPohjanm Verml, paik. KSm KPPohjanm Länsip) ’tiheä, vuotamaton; tiukka, luja’, 
vanh. kirjak. (Agr; 1760) ja paik. murt. ’tarkka, saita’, tiivi ’tiivis (paik. VarsSm KarjKann Savo); 
hyvä, varma, kelpo (LaatKarj)’, tivi (osin KPPohjanm Kain ja ymp.) ’tiivis’, tiivistää, tiiviste (sm 
> vi murt. tiiv (g. tiivi) ’luja, tukeva, vedenpitävä’, tiivi- ’tiivistää, tilkitä’ ja lpN divâs (In) ’saita, 
kitsas; niukka’) ? < (k)germ *stīfaz / *stībaz; vrt. kas kholl ags stīf ’luja, kova, jäykkä’. Ks. myös 
tiukka. (SSA 3: 292–293.) su tiivis Kaari Pern Eli Pyht Kymi Sip Vehk Mieh (ALFE 3: 468). 

Jõe Kuu tiivis on lainaa suomen adjektiivista tiivis. SKES (1295), Suhonen (1997: 458) 

SKES:n etymologiaan viitaten, SSA (3: 292) ja EES (528) esittävät suomesta viron 

murteisiin lainautuneena vain sanan tiiv. Suhonen (mp.) huomauttaa suomen murteissa 

laajalti tunnetuksi myös jo Gananderin esittämän asun tiivi. Suhonen (2000: 367) esittää 

artikkelissaan suurimmassa osassa suomen murteita esiintyvän sanan tiivis viron sanan 

lainalähteenä, mutta ei mainitse, minkä asuisena sana on lainautunut. Suomen sana on 
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alkuperältään mahdollisesti kantagermaanista saatu laina (SSA 3: 292). tiivis on lainattu 

suomesta kirjaviroon kielenuudistuksen aikana. 

 Must (1960: 138) esittää sanan Kuu tiuga ’tihedalt (kui näiteks uks või aken 

hästi ei sulgu) / tiukasti, tiukka (kun esim. ikkuna tai ovi ei sulkeudu hyvin)’ 

(esimerkkilauseena nie tullid käüväd pardasse liiga tiuga): tämä on myös 

todennäköinen suomalaislaina, sillä sanalla tiukka on useamman pitäjän levikki suomen 

murteissa (ALFE 3: 468). SSA (3: 300) esittää viron murteellisen tiugastada ’pingottaa, 

venyttää’ kuuluvan mahdollisesti suomen, inkeroisen ja karjalan sanojen tiukka, tiukata 

kanssa yhteen ilman mainintaa lainautumisesta. Toisaalta viron tihti ’tiivis, tiukka, 

tiheä’ on lainautunut Suomenlahden saarille, Karjalan Kannakselle ja Viron Inkeriin 

(SKES 1289; SSA 3: 290; Grünthal 1998: 116), ALFE:n (3: 468) mukaan kuitenkin 

ruotsista ja vain inkeroiseen virosta. ALFE (3: 464–470) esittää em. sanat hakusanan 

tiheä alla. 

tohuma verbi ’aurama (merest tõuseva udu puhul) / höyrytä (merestä nousevasta 

sumusta)’ Jõe Kuu   ← tohu + -ma   ? < sm tohu < ru doft 

tohuma ’~aurama’ Jõe Kuu, tohu ~ toho ’udu’ Jõe Kuu Hlj Rid, tohune ’udune’ Kuu VNg (VMSK); 
tohuma meri tohub, meri on tohus Kuu Tapurla (WS 237); tohu ’paks udu mere peal; räägitakse: 
ilm on tohus’ Jõe Kuu (Vilberg 1910: 427); tohuma (Pra tohise-) ’külma auru välja ajama’ Jõe 
Kuu: meri t-b sügisel ja kevadel (EKMS I: 220), tohuma e. tohu üles ajama Jõe Kuu: meri t-b, kui 
väljas juba külm, aga vesi veel soe (EKMS II: 868), tohuma ’tohu, külma aeru v. udu merest üles 
v. välja ajama’ Jõe Kuu: meri t-b (EKSM IV: 215); Wied tohu g. tohu ’Dampf’, ilm on tohus ’das 
Wetter ist dunstig, nebelig’, meri ajab tohu üles ’das Meer dampft’; tohune g. tohuse, tohutse (von 
tohu) ’dampfig, dunstig, nebelig’ (W 1167). Vrt. tomu ’suur paks suits, tolm, aur’ Kuu (Vilberg 
1921: 187). 

sm Lönnr tohuta v. ’bullra; damma; dofta’; tohu I s. ’dån, sorl, gny, larm, buller’; t. nousi, elää täydessä 
tohussa ’lefva i sus och dus’; 2) ’dam, fördämning’; myllyn t. ’qvarndam’; tohu II s. ’doft; dam, 
stoft’ (L II: 708). tohista (Jusl 1745) ’kohista, humista, tuhista (laajalti et. I- ja PSm); pitää kohua, 
hälyä, touhuta (paik. länsimurt.)’, tohahtaa ’kohahtaa; suutahtaa’, tohauttaa, tohottaa, tohu (Agr) 
’touhu, tohina, kohu, häly (eri tahoilla länsimurt.); kuiva roska, hieno pöly (viljoista, jauhoista; 
KaakkSm Ink)’, tohina, tohakka ’touhu; touhottaja’ ~ ka tohissa ’suhista, kohista; puhista, tohista; 
uhota’ | veE tšohahtōt'ta (P myös t-) ’viskata, loiskauttaa; tohauttaa’, K tšohaita ’puuhailla 
(hitaasti)’ | vi murt. tohutada, tõhutada ’huutaa, kiihottaa; yllyttää, ? tohu ’sumu’. Onomat.-deskr. 
sanoja, joilla on myös etuvok. variantteja (ks. töhistä) ja joilla on sekä semantt. että äänt. 
yhtymäkohti s.v. tuohtua ja tohkeissa(an) main. sanoihin. (SSA 3: 302.) 

vrt. ru doft fsv. dopt, -u-, ’stoft’ = isl. dupt, ’fint stoft’, ä. da. duft, -o- ’mjöldamm’, mhty. tuft ’dunst, 
dimma, rimfrost’; i bet. ’vällukt o. d.’ är ordet, liksom da. duft, lånat från ty. duft; till ie. roten 
dhubh i grek. typhos ’rök’ (se döv), el. dhup i sanskr. dhūpa- ’rökelse’, kanske utvidgning av dhū 
(i lat. fū-mus, sv. dun, dunst osv.); jfr dyft (SEO I: 148). 

va tohu2 [?]: Тóгу Pal.1 Тóг̦у Ii-reg.1 ’tolm’. Vt. ka tolmu. (VKS 6: 121.)  

tohuma on omaperäinen johdos jo Wiedemannin esittämästä substantiivista tohu 

’sumu’, tosin Jõelähtmen ja Kuusalun verbi merkitsee nimenomaan kylmällä ilmalla 

tapahtuvaa lämpimän merenpinnan hyöryämistä. Wiedemann ei anna sanalle levikkiä, 
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mutta murresanakirjan aineistossa tohu ~ toho on tunnettu rantamurteen länsiryhmässä 

ja länsimurteessa rannikolla sijaitsevassa Ridalassa (VMSK). Pidän mahdollisena, että 

sana on vähitellen erikoistunut vain ’meren sumuamisen’ merkitykseen ja muuta sumua 

merkitsemässä on yleistynyt udu. Lönnrotilla suomen tohuta merkitsee ’pölytä, tuoksua’ 

ja tohu ’pöly, tuoksu’. Tuoksumisen merkitys herättää epäilyksen suomen sanan 

ruotsalaisesta laina-alkuperästä dofta; doft ’tuoksua; tuoksu’. Silloin viron sana saattaisi 

olla suomesta lainattu, sillä ruotsin sanalla on vain tuoksun merkitys, suomen sanalla 

sekä tuoksun että pölyn ja viron sanalla taas sumun. Tämä merkitysten jatkumo siis 

yhdistäisi ruotsin ja viron sanoja, mutta kaikkien kolmen kielen sanoja yhdistää joka 

tapauksessa jostakin erittymisen ja kohoamisen merkitys. Lisäksi Vilberg (1921: 187) 

esittää Kuusalun sanan tomu ’suur paks suits, tolm, aur / paksu savu, tomu, höyry’, joka 

antaa paralleelin savun, pölyn ja sumun merkitysten yhdistymisestä samassa sanassa. 

tomu onkin virossa ilmeisesti laina suomesta. SSA (3: 302) liittää Kaakkois-Suomessa 

ja Inkerissä esiintyvän sanan tohu ’viljoista ja jauhoista irtoava kuiva roska, hieno pöly’ 

ääntä merkitsevien sanojen sanueeseen, samoin viron murteellinen tohu ’sumu’ liitetään 

kysymysmerkillä samaan sanueeseen. 

tohutasa adv. ’uhal / uhalla(nsa); takia’ Jõe Kuu 

tohutasa ’uhal; näit.: minu tohutasa, = minu uhal, minu kiitmise tõttu, minu pealekäimise pärast’ Jõe Kuu 
(Vilberg 1910: 427); tõhutasa (tohutasa) ’kihutusel, mõjul, tõttu, uhal’ Kuu: ta tegi seda minu t. 
’minu kiitmise v. pealekäimise tõttu’ (EKMS II: 977), tõhutasa (tohutasa) ’tõttu, uhal, kihutusel’ 
Kuu (EKMS III: 336). 

3. persoonan possessiivisuffiksilla -sa (ks. Must 1987: 219–223) on muodostettu 

omaperäinen adverbi vartalosta *toht(u)-. Vrt. laiutasa. Possessiivisuffiksilla 

muodostetuista adverbeistä ks. lukua 3.2.1.2. 

toist(a)|päidi adv. ’teistpidi/toisinpäin’ Jõe Kuu   ← viR toine p. toist(a) + päidi 

Jõelähtmen ja Kuusalun instruktiivisessa adverbissä toistapäidi ~ toistpäidi ’teistpidi’ 

on suomen tois-vartalo viron e:llisen vartalon sijaan. Suomen puhekielessä tunnetaan 

lisäksi toistepäin. Vrt. teist|moodine ~ toist|muotine sekä iaspäidi, jalgupäidi, 

kahtapäidi, päälpäidi; -päidi-adverbeistä ks. lukua 3.2.1.3. 
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toivuma verbi ’~soovima, sõnuma / toivoa pahaa, kirota’ Kuu Hlj   < sm toivoa 

toivuma ’~soovima, sõnuma’ Kuu Hlj; toivuteli sg 3 p ’~soovitas’ Kuu (VMSK); toivuma ’ära needma, 
paha soovima’ Hlj (EKMS IV: 404 s.v. vanduma). vir. murt. (< ? suom.) toivuda (Halj.) ’toivoa 
pahaa, kirota joku’, toiv (g. -e; Kuus.) ’luja toive, taika, ennemerkki’, kirjak. tõotada, vanh. kiel. 
toiwutada, tovotada, murt. mm. tõutada, toutada, tootada, toovotada, tõvvotada, (Kuus. < ? 
suom.) toivutada ’vakuuttaa, luvata’ (SKES 1330). Vrt. tõotama Kuu toivuta- ’lubadust andma, 
tõotust andma, kindlasti lubama, kindlat lubadust andma’, toivutama ’tõotama, lubama’ KiKuu 
(EKMS IV: 126, 127 s.v. tõotama). toivutama ’tõotama, lubama’ Kuu (Vilberg 1921: 187). 
toivutama, toiutama ’tõotama, lubama’; toiv [-u] ’tõotus, lubadus’ (VK III: 394). 

sm toivoa 1. ’elättää, vaalia toivoa, haluta hartaasti tai odottaa luottavaisesti, että jk toive, toivomus 
toteutuu, että jk tapahtuu toiveiden mukaisesti; suhtautua jhk toiveikkaasti; elää toivossa’ 2. 
’esittää jk toivomus’ (NS V: 730). Gan toiwon, -woin, -wonut, -woa v. a., toiwotaan, -ttijn, -ttu, -
ttaa v. p. ’hoppas, förmodar, spero’ (G 991). Lönnr toiwoa v. ’önska, åstunda, efterlängta, hoppas, 
ha hopp, förvänta; tillönska’; t. itsellensä jotaki ’önska sig, lofva sig, göra sig förhoppning om 
ngt.’ (L II: 712). toivoa ensiesiintymä 1544 Agricola & 1540- Upsala (Jussila 1998: 271). toivoa 
(Agr; laajalti murt.) ’haluta hartaasti; toivottaa’, merk. myös ’luulla (vanh. kiel.; murt. harv.); 
luvata, ennustaa (paik. kaakkmurt. Kain Länsip Verml)’, toivo vanh. kiel. myös ’luulo’, toivottaa 
(Agr), toive, toivomus, toiveikas, toivoton, yhd:n alkuosana toivio-: toivioretki ’pyhiinvaellus’ ~ 
ink toivoja ’toivoa; ennustaa, tietää’ | ka toivuo ’luvata; luulla, arvella, uskoa; toivoa, suoda’, 
toivottoa ’luvata; luulla, arvella; toivoa, toivottaa; ennustaa, aavistaa’, toivo ’lupaus; luulo, usko, 
luottamus; toivo, toive; taju, tajunta’, toive(h) ’lupa; lupaus’ | ly toivottada ’luvata’, toivotez 
’lupaus (pyhimykselle, Jumalalle)’ | ve toivotada ’luvata’, toivotuz ’lupaus’ | va (Kukk) (< ink) 
toivoa ’toivoa, ennustaa’ | vi tõotada ’(juhlallisesti, pyhästi) luvata’ (murt. toivuda ’toivoa pahaa, 
kirota’ < sm) | li teitə ’luvata’, tēitəks ’lupaus’ = lpN - - (lp mahd. < sm.). (SSA 3: 305.) Vrt. 
toivottaa ’lausua toivomus, että joku tai jokin saisi osakseen jotakin (tavallisesti hyvää), joutuisi 
johonkin tms.’ lausua (toivottaa tervetulleeksi) sanoa (toivottaa hyvää huomenta) vanhentunut 
merkitys ’toivoa’ (NS V: 731). Gan toiwotan, -tin, -ttanut, -wottaa v. a., toiwotetaan, -tettijn, -
tettu, -tettaa v. p. ’önskar, opto, voveo’ (G 991). Lönnr toiwottaa v. fact. ’ha att hoppas, ingifva 
hopp, låta hoppas; önska, tillönska, lofva’ (L II: 712). toivottaa ensiesiintymä 1544 Agricola, 
1540- Westh (Jussila 1998: 271). ka toivottoa v. 1. ’luvata’ (KiestinkiP Uhtua Rukaj Vuokkin 
Kontokki Jyskyj Rukaj Tihvinä Uhtua Vuokkin Tver Suistamo) 2. ’toivoa; toivottaa’ (KiestinkiP 
Pistoj Vuokkin Suoj Säämäj) 3. ’luulla, arvella’ (Vuokkin Suoj Säämäj) 4. ’ennustaa, aavistaa’ 
(Pistoj Uhtua Korpis Suoj Tver Suistamo Salmi Säämäj Nek-Riip) (KKSS). 

ink toiv|oja v. -oin 1. ’toivoa’ Me 2. ’ennustaa, tietää’, lauseet Re Vi (IMS 590). 
va tõivo|a M toivoa Li (R-Reg.), pr. -n M toivon R Li, imperf. -zin ’ennustada’; tõivot|õlla -ella R-Reg. 

toivotõlla (K-Ahl.), pr. -tõlõn, imperf. -tõlin ’tõotada, lubada’ (VKS 6: 327), VKuk toivoa ’toivoa, 
ennustaa’ (Posti 1980: 528). 

ve toivot|ada, -ab J N Krл Sod v. 1. обещать, сулить - - (SVÂ 573). 
li te̮ì̯t̆tə̑, pr. tè̮it̆taB (livW tīt̆tə̑, pr. tīt̆taB, alt tüı̯̀t̆tə̑ pr. tǜi̯t̆taB; Sal tǖt, pr. -ub) ’versprechen’ [Est. tõutada, 

fi. toivottaa (wünschen), weps. toi̯votada (versprechen).] (LW: 414). 

SKES (1330) esittää kysymysmerkillä sanojen toivuda Hlj ’toivoa pahaa, kirota joku’, 

toiv g. -e Kuu ’luja toive, taika, ennemerkki’ ja toivutada Kuu ’vakuuttaa, luvata’ 

lainautumisen suomesta; SSA:n (3: 305) mukaan viron murteellinen toivuda ’toivoa 

pahaa, kirota’ on suomalainen laina. Suomen verbillä toivoa on paikoitellen mm. 

kaakkoismurteissa merkitys ’luvata, ennustaa’ (SSA mp.). Suhonen (2000: 366) pitää 

rantamurteen sanaa toivuma tilapäislainana. Kuusalussa tunnetaan lisäksi sanat manama 

’sõnade abil nõiduma, ”ära tegema” / noitua sanoin’, manajus, -kse ’nõidumine 

sõnadega, nõidus, ”ärategemine” / noituminen sanoin, noituus’ (Vilberg 1921: 184), 

jotka ovat myös todennäköistä lainaa suomesta. 



170 

tores olema adv. ’haigevõitu olema / olla sairastumaisillaan; (halv.) kituuttaa, olla 

henkitoreissaan’ Jõe Kuu   < sm toreissaan 

tores olema ’pool haige olema’ laps on aiguse tores, ei ole aige ega terve Jõe Rohuneeme; laps on 
haiguse tores; mina olen tänä haiguse tores (olen haige võitu) harv Kuu Tapurla; hingtoress 
(olema) ’halvustava varjundiga väljend töövoimetult kiratseva haige ehk vana inimese kohta’ Sinu 
ämm on ka aeva hingtoress, ei elä ega sure Kuu Viinistu (EMKK); tores: laps on täna haiguse t. 
’haiguse kimbus’ Kuu (EKMS I: 360 s.v. haige). 

sm Lönnr tore, s.; plur. toreet ’bannor; strid; saada toreita ’få bannor’; hengen toreet ’själtåg’; olla 
hengen toreissa ’vara på sitt yttersta’; tores, toreen l. toreksen s. ’stridtillstånd’; (Renv.) 
’slummer’; olla unen toreksissa ’strida med l. kämpa mot sömnen’; jfr. tore. (L II: 718.) Lönnr 
torros s. = torrus; maata torroksissa ’ligga förstelnad, i dvala’; torrus s. ’sömnyrsel, domnadt 
tillstånd, dvala’; olla torruksissa ’vara i dvala, sömnyrsel’; mennä torruksiin; herätä 
mielitorruksista; jfr. turrus, törrys. (L II: 720.) henki|toreissa adv. ’henkihieverissä’. Osaksi luult. 
uud. Tietoja eri puolilta. | jos se (hylje) oh henktorehissah ei se painu pohjaan. Kymi (SMSK); 
unen toreissaan tore s. henktores KarTl (VARP), tore ks. henkitore HKyr, ks. henkitore Hat 
Katinala; ”unen toreis” = unen horroksessa esim. iltasella ennen varsinaista syvää unta. ”unen 
toreissain kuulin, että jokuun särk talrikin” Hol Paimela; (unen) toreksis (harv.) tav. (unen) toreis 
= ”horeis”, ”pöhnyksis” tav. HÄMK; ks. henkitore El; ks. henkitore Rautu; torreessa, torreese = 
tainnoksissa, henkihieverissä olo Pari; une-torreihe = kevyt uni PyhVl Noitermaa; unetorreis Sak; 
henkitorreissa ks. hk. Kiih; KARP 5 muuta tietoa: henki- ja unent.; SAVE–VER koko Suomi paitsi 
POHP INK, toreissa adv. henkitorreissaa viellä on henkitorreissaa mikä ei ole tarkkaan kuollut, 
suutuksissaa UusVl, ks. henkitore Kitee Saramäki, unen toreissa Lei toreessa adv. unen- Jäms 
Lapu KauJ; tore(et) s. mon. olla henktoreissaas ’vähissä hengin yl. Myrsk, toreet s. mon. 
henkitoreet Kymi; henki-, unentoreessa Jäms; ks. henkitore Jämsä Sall Him, henkitoreissa yleinen, 
ei INK. Hämeessä ja kaakossa pitäjissä Lam Hol Myr Lapinj Art Eli Kymi Muol Kuol Rautu Joh 
(SMSA). 

tores on sama vartalo kuin suomen sanassa henkitoreissaan. SSA:ssa ilmoitetaan viron 

murresanan merkitykseksi ykskantaan ’olla sairas’ ja sanotaan sen suomen ja karjalan 

vastineiden kanssa liittyvän tora-sanueseen (SSA 3: 311 s.v. tora). Viron sanan 

merkitys on EMKK:n sanalippujen perusteella mitä ilmeisimmin kuitenkin 

sairastamisen osalta eräänlaista puolittain tai vähäisesti sairaana olemista, eikä sanan 

hingtores merkitys ole yhtä voimakas kuin suomessa. SMSA:n sanalippujen perusteella 

suomessa ilmaisua käytetään konkreettisesti kuolemaa tekevästä eläimestä, kun taas 

viron ilmauksella kerrotaan olevan halventava sävy ja sitä käytetään työkyvyttömästä 

sairaasta tai vanhasta ihmisestä. Suomen unen toreissa ’unen pöpperössä, puoliunessa, 

uneen vaipumaisillaan tai siitä heräämässä’ esiintyy nimenomaan kaakossa ja 

muuallakin kyllä, ja senkin merkitystä voi pitää lievempänä kuin henkitoreissa 

olemisen. Edellä esittämäni perusteella pidän todennäköisenä, että rantamurteen tores 

on suomalainen todennäköisimmin kaakosta saatu laina. Rinnastuksen hingtoress, sm 

henkitoreissa on esittänyt Suhonen (1979: 364). 
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torssima verbi ’kortsima / harsia, kursia’ Kuu Hlj   ~ kortsima (+ torssis) < ru (av)korta 

torssima ’kortsima’ Kuu Hlj, norssima Kuu id., nortsima Jõe Jäm Khk Kaa Pöi Kse Han Kad Ksi Lai Plt 
id., nurtsima Kaa id., nörtsima ~ nörssima ~ nörsmä Jõh IisR Han Jür Kod Lai id., kortsima 
korssima Kuu IisR Jäm Mus Mär Han Juu Kos JJn Kad VJg Trm Lai Plt, porssima ~ porsma ~ 
portsima ’~purssima, kortsima’ Kuu VNg Lüg Jäm Kaa Krj Vll Pöi Kse Koe Sim Iis Trm Kod Lai 
Trv Puh Nõo Ote San Kan Urv Har Rõu Plv Vas Se (VMSK); torssima ’kortsima’ VNg; kortsima 
LNg Ris Koe LäVi Plt e. korssima Lä Ha Jä Hlj e. kortima Rei Emm e. körtsima PõTa e. kokku k. 
’lihtsalt ja jämedalt õmblema, katkist kohta kuidagi kokku ajama, nõelapistetega kokku tõmbama, 
kokku kiskuma, nõeluma’ - -; nortsima Jäm Krj Pöi Muh Mär e. nörtsima Han Rap MMg e. 
nörssima Jõe Vai Jõh e. nürssima Pil ’kuidagi kokku õmblema’ - -; nürpima Muh e. nörpima Mus 
’kokku õmblema kuidagi moodi; lohakalt, üleääre v. viletsalt õmblema’ - - (EKMS IV: 748). siis 
vähä torssisimme neiD purjeiD kokku Hlj (Must 1995: 289). kortsima : kortsida : kortsin ’lappima, 
nõeluma, hooletult kokku õmblema’; mrd ’voltima, krookima’; kortima. < rootsi korta, avkorta 
’lühendama, vähendama’. (EES 179.) 

torssima on omaperäinen foneettinen variantti yleisvirolaisesta sanasta kortsima, joka 

EES:n (179) mukaan on ruotsalainen laina.  EMKK:n sanalippujen mukaan Kuusalussa 

ja Haljassa verbiä torssima on käytetty erityisesti verkkojen nopeasta korjaamisesta, 

Mustin (1995: 289) murretekstien kokoelmassa se esiintyy haljalaisessa tekstissä 

purjeiden kursimisesta puhuttaessa. EKMS puolestaan esittää sanan torssima jostakin 

syystä vain Viru-Nigulassa tunnettuna. Viron murteissa on runsaasti eri foneettisia 

variantteja samasta verbistä. Rantamurteen asuun torssima on mielestäni voinut 

vaikuttaa yleisvirolainen sana torssis ’mossis / mutrussa, mutussa, supussa’, joka EES:n 

(542) mukaan on äänteellisesti motivoitunut. 

trae subst. ’looskiil, paadi emapuu kaitseliist / irtoköli, emäpuun suojalista’ Jõe Kuu      

< sm raji ~ raaji UUSI ETYMOLOGIA < ruSm drag 

trae ’~paadi osa’ Jõe Kuu (VMSK), trae ’tallasarnane puuliist paadi põhja all’: t. kaitseb paadi põhjapuud 
kulumise eest Kuu; tald, -a -> Alaosa, Alus paadi t. ’p. trae’ (Wd); põhjapuu e. põhipuu JõePü 
’emapuu, kiil’ (Wd.): p. on vene all selle tegemise ajal, pärast, kui valmis, on tal trae all Kuu 
(EKMS III: 8), trae (krae, kraag) ’laeva tald, looskiil’ (looskiil, -i Hi Sa Muh; Ha Vi louskiil, Hi 
lootskiil ’purjelaeva tald, puust v. rauast kaitseplank pikuti mööda kiili alust’: l. on kiili külge 
nõrgalt kinnitatud, et kui laev madalikule on jooksnud, võib see ära langeda ja laev pääseb vabaks 
(EKMS II: 366). trae ’talla sarnane puuliist paadi põhja all; kaitseb paadi põhjapuud kulumise 
eest’ Jõe Kuu (Vilberg 1910: 427). Wied trāe g. trāe (trāg) ’falscher Kiel, über den Schiffsboden 
befestiges Holz oder Eisen zur Verstärkung des Kiels’ (vgl. laewa-tald) (W 1194); krāe g. krāe, 
krāg g. krāe (rāe, krād́) 3) ein über dem Schiffsboden befestiges Holz (NW) (W 385). trae rae 
’paadi põhjapuu kaitse’ puu rae oli paremb, kergemini liuges telua |, raudvits oli tihmagas tela 
vasta Kuu Viinistu; ’paadi põhjapuu all olev raudriba’ trae täüdüb igäl paadil all olla, kus sa 
muidu saad Kuu Pärispea. trae 9 lippua, rae 1. (EMKK.) Vrt. andur, -i ’põhjapuu ja trae 
ühtekokku paadil’; köli ’aluse põhjapuu (kiili) peale pandud puutald; paadil on trae’; paaditald, -
lla ’paadi põhja-puu alla löödud raudlatt, mis põhjapuud kulumise eest kaitseb’ Jõe Kuu (Vilberg 
1910: 377, 381, 384). 

sm [krai asu: raa(j)i HÄMK pohjoisosa, Haus Iit Tyt Nil Sall, raili Sak PyhVl, ra(j)i eniten tietoja POHP 

KAI, joitakin tietoja HÄMP-K KYM KARE KESP ja liepeiltä. ’kaulus’ jne.; - -] ’aluksen kölin 
alapintaan naulattu (poikkileikkaukseltaan puolipyöreä) lauta, joka estää köliä kulumasta’. | 
Lylypuusta tehtii raji vahvistukseks. Kymi | Suu Vehk | Rakentamista seuraavanna kesännä lyötii 
pohjapuun alle raaji. Tyt | Lava Saloi Raa | Krai. Rov (SMSK s.v. krai); rai1 (Pyhäj. Vpl., 
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Suomenlahden saar., Vehkal., Kymi, Alat., Rov., Utaj.) ’veneen kölin tai pohjan suojauslauta t. -
puu (esim. männyn näreestä tehty)’, pohjarai (Rov., Utaj., Säräis.) id., raji (Lönnr.; Lavans.), 
raijepuu (Lönnr. lis.) id., trai ’id. (Gan.; Simo, Him.); uistimentapainen, vieheenä käytetty kala 
(Rym.)’, traji (Lönnr.) ’uistin’; raiti (Kain., Utaj., Pyhäntä) l. pohjanraiti (Sotk. Säräisn., Pielisj.) 
’näreestä tehty veneen emäpuun vahvike, köli’ (raiti on ilm. g. raijin yms. muotojen rinnalle 
syntynyt analoginen vahva-asteinen muoto) < nr. drag (= murt. Suom. määr. muoto draiji, draije) 
’kölin suojus, raudoitus; uistin’. (SKES 715.) trai, traipuu (Säkkij., Him., Kalaj., Hail., Simo) 
’veneen pohjapuun suojus’, traaji (Viron Ink.) ’kölin alle kiinnitetty rauta’, trai (Alast., Nous., 
Karj. Tl., Rym., Taivass.), traiji (Lönnr.), traji (Lönnr.; loun.-murt., Länsi-Uus., Saloin.) 
’täkyuistin’, traki (L-Satak., Loun.-Häme, Rais.) id., traaki (Lohja, Pyhäj.Ul., Vihti) ’uistin’ ks. 
rai1. (SKES 1367.) rai ~ raaji ’irtoköli’ Tyt: Kölin alle kiinnitettiin Tytärsaaressa [veneen 
rakentamista] seuraavana kesänä irtoköli, rai eli raaji, joka suojasi veneen pohjaa ja köliä venettä 
maihin vedettäessä. Rai tehtiin 2–3 tuuman vahvuisesta lylypuusta. (Talve 1996: 276.) ra ̀ī [ei 
merkitty mikä muoto] (nom. rai̯, merk. veneen kölin talla) (Äimä 1901: 9). 

ruSm drag - - asuja: dra:g Fi Vå Ku Iö Ho Na Pa Ki Hi Te Sn Ky He Tu Si St Py, drag Bo Pä d.I Kb, n.1. 
f.ö. - - 3) ’halvrund ribba av tjurig gran el. tall (låga), stundom äv. av björk, vilken fästes under 
kölen på en båt som skydd mot nötning av kölen då båten drogs upp på land el. släpades på land, 
på is osv.’ Kb La Mu Or Vö Mm Bj Re Sv Ma Be Pl Kn Ky [kölin suojan merkityksessä Karleby, 
Larsmo, Munsala (nÖB); Oravais, Vörå, Maxmo, Björköby, Replot, Solf (mÖB); Malax, Bergö, 
Petalax, Korsnäs (sÖB); Kyrkslätt (mNL)]; jfr båt- o. båts-drag, si-drag (OFSF I: 473). Vrt. köl 1 - 
- tjø:l Te vNL öNL, kø:l mNL Si, ke:l Bo, tjöl el. tjøl St m.1. käl 3, ’köl på båt el. fartyg’. Jfr köle 
1. Ssgr (äv. till köle 1): - - köl-drag tjøldra:g St, tjö:ldra:g el. tjyöl- Py = käl-drag (OFSF IV: 48). 

Sana drag (asu dra:g) esiintyy merkityksessä ’kölin suojus’ ruotsin Uudenmaan 

murteista vain Kirkkonummella. Sieltä se on lainautunut suomeen muodossa raji Kymi 

Suu Vehk ~ raaji Tyt Lava id. Rantamurteen trae on lainautunut joko suomen kautta tai 

suoraan ruotsista, mutta suomi tuntuisi laajemman levikkinsä vuoksi 

todennäköisemmältä. Mikäli laina on saatu suomesta, on siinä proteettinen, 

sekundaarinen sananalkuinen konsonanttiyhtymä (vrt. klits < ru lits). SKES (715) esittää 

ruotsin sanalla drag olevan murteittain Suomessa määräisen muodon asut draiji, draije, 

joita OFSF ei kuitenkaan tunne – e-loppuinen variantti olisi sinänsä äänteellisesti 

täsmällisin rantamurteen sanan lainalähde. Wiedemann ja EKMS eivät anna levikkiä 

sanalle trae, mutta variantin krāe ~ krāg ~ rāe ~ krād́ Wiedemann nimeää Pohjois-

Vironmaan sanaksi (Wied 385, 1194; EKMS II: 366, III: 8). kr-alkuisten varianttien 

kohdalla voi olla kyse myös sekoittumisesta sanaan vi krai ru krage ’kaulus; 

kaulusmainen suoja’. Mustin mukaan sananalkuisen konsonanttiyhtymän säilyminen on 

koillisrannikon murteille tyypillistä (Must 1987: 45). Tytärsaaressa on ollut käytössä 

veneen köliä suojaava irtoköli, rai eli raaji (Talve 1996: 276). 

Vrt. Suu Tyt Lava rouki ’hylkeenpyyntiveneen pohjan alle kiinnitettävä jalas’ < 

Kuu KuuK trou ~ rou ’paadi kaitsetald’ < ru drög ’alkeellinen työkelkka, kivireki’. Itse 

emäpuuta merkitsevä suomen sana köli on myös lainautunut koillisrannikon alueelle: 

köli ’~laevakiil’ Jõe Kuu VNg. Södermanin (1996: 65) esittämän toisen vaihtoehdon 
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mukaan köli olisi voinut lainautua myös suomenruotsin murteista. Tämä olisi 

todennäköisintä Keski-Uudenmaan murteista, Sipoosta ja Porvoosta, sillä OFSF:n (IV: 

48) mukaan sana ääntyy k:llisena siellä ja tj-alkuisena muissa Uudenmaan murteissa 

(asut kø:l mNL Si, ke:l Bo). Vironruotsista viroon on lainautunut köil (Ariste 1933b: 

71–72). 

traks (raks) subst. ’ogalik / kolmipiikki, rautakala / ru storspigg / sa Dreistachliger 

Stichling / lv kazrags’ (Gasterosteus aculeatus) Kuu Hlj   ? < lv kaz(a)rags 

traks ~ raks ’~kala’ Kuu Hlj, raudtaksid pl ’ogalikud’ Kuu; haks ’ogalik’ Kuu, akk id. Jõe Kuu HJn, akkis 
id. Kuu, akkmaim id. Jõe, mereakk id. JõeK; sääger id. Kuu, trääglid (tääglid) pl ’ogalikud’ Jõe 
Kuu KuuK (VMSK). traksid ’piikmaimud jm. väikesed kalad, millest kalaõli e. traani keedetakse’ 
Hlj; hakk, -i e. hakis ’ogalik’ Kuu: h-i püük algab septembri kuus ja kestab kuni märtsini, hakki 
püütakse tuhandeid kilosid noodaga KuuKa | h-d on samad, mis trääglid, neid ei sööda | nälja 
aastail keedeti hakistest suppi KuuKa; haks, -i: h. e. traks on väike hele, räime moodi kala Kuu; 
ogalik e. haks, -i Kuu e. hakis e. raudhaks Kuu e. t(r)äägel Jõe Kuu e. (t)raks, -i Kuu 
’Gasterosteus aculeatus L.’: o. on magedais vetes 8 sm pikk, tal on 2–3 okast seljas ja 2 okast kõhu 
all | haks on väike hele räime karva kala, piigid kõhu all | h-i rasvaga määritakse kingi | raksid on 
mustad, hallid või valged räime karva, neil on okkad kõhu all Kuu (EKMS I: 880, 888, 896). traks 
’ogalik’; ’luukarits’ Kuu Hlj (Mäger 1973: 47). Wied ogalik g. ogaliku (O, M) ’Stichling 
(Gasterosteus L.)’ (W 701). Vrt. traks ’tragi’ Lüg Jõh IisR Ris JMd Trm Kod San Har Rõu Se 
(VMSK); traks, -i adj. kõnek ’tragi, kraps, hakkaja’. Traks poiss, tüdruk. Koolis peaksid olema 
natuke traksim. *Kaks traksi lambakoera jooksid lustakalt õue .. J. Lohk (tlk.). (EKSS.) traks, 
traksi, .traksi; seisundivorm .traksis argi ’tragi, kraps’. Traks kutsikas. Traksis vanamees (ÕS). 
Ogalik (Gasterosteus aculeatus): hakis Kuu – S-te, (h)akk g. (h)aki Prangli (Jõe) Kuu HJn, 
(h)akkmaim Prangli, haks g. haksi Kuu, kraakel Kuu, mere(h)akk Jõe, raud(h)akk Kuu, raudhaks 
Kuu, raudseager Wied, rundhaks Kuu, rääk Kuu, seaker, sääger g. säägri, sääkri Kuu, traakel 
Kuu, traks Kuu Hlj, träks Kuu, träägel Jõe Kuu, täägel Nai Prangli Jõe Kuu (Mäger 1973: 13). 
traks monta tietoa: kissakaan ei tahdo syödä! traks ’väike kala, piikmaimud ja kõik need väikesed, 
keda püütakse ja kellest keedetakse kala õli ehk traani’ Hlj Vergi; traks ’teisiti: rauttaks, -i’ Kuu 
Tapurla; traksisi ja neit ni(i)sugust soti vahest ja, norssisi, migä sie vähä sinne [nooda] perässe 
viel jäi Kuu Viinistu, traks vt. raks Mus Panga – merkitys tarkistettava; ei kelpaa syödä, terävät 
piikit kyljessä, raks Kuu Pärispea (EMKK). 

vrt. sm rautakala: esim. rautakalaa pyydettii nuatal ja - -. rautakalaa pyydettii rasvankeittoa varten, kun 
rasva oli puristettu käytettiin peltojen lannoitteeks Vehk | rautkala, rautakala, rauti UusVl | 
rautakaloja om paljo, nehän niitä pyyskii noim pimiällä enimmäksee - - käytettiim maaliaineena 
sitä rautakalar rasvaa, samate hylkeerrasvaa - - VirL | rannoilla olevia pikku kaloja nimitetään 
rinnakkain piikki ja rautakaloiksi, josta nyttemmin on lyhennetty nimitys piiksu VirL (1935) | 
rautakala = piikkikala, rautiainen, rautteinen VirL | rautakala, rauti Teri. (SMSA.) 

lv kazarags, kazrags Kmph., kazradze ’Riga, der Stichling, Stecherling (ein kleiner Fisch)’ Etn. II, 113. 
(Mühlenbach 1925–1927: 183.) ’kolmipiikki, rautakala’. Laumane (1973: 221–226) esittää latvian 
sanan eri murremuotoja. 

vrt. saBlt Kaseragge [kazǝrágǝ] f. ’Stichling (Gasterosteus aculeatus)’ < lett. kazarags ’Stichling, 
Stecherling (ein kleiner Fisch)’ (Kiparsky 1936: 11). 

Kolmipiikki on saanut rantamurteisen nimensä traks joko viron vikkelää merkitsevästä 

adjektiivista traks (Lüg Jõh IisR jne.) tai baltiansaksaan lainautunut latvian kaz(a)rags 

on saatu mahdollisesti rantamurteeseenkin. Latvian sana olisi lainautuessaan lyhentynyt 

alusta, ja sanan keskellä ollut, lainassa sananalkuiseksi tullut zr-yhtymä olisi virolle 
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vieraana substituoitu sekä tr:llä että r:llä, jolloin saadaan traks ~ raks. Kyseessä voi olla 

myös lyhentymä Kuusalussa tunnetuista nimistä raudhaks, raudtaksid (sanat EKMS I: 

896; VMSK). Adjektiivin traks alkaminen merkitä kolmipiikkiä olisi semanttisesti 

perusteltua, mutta tämä etymologia ei selitä varianttia raks – rantamurteessa ei ole syytä 

luopua sananalkuisesta konsonanttiyhtymästä, sillä murre säilyttää nämä yhtymät ja 

tuottaa niitä myös sekundaarisesti. 

 Latviasta lainautuminen on mahdollista siksi, että Kuusalun Kolgan rannan 

naisia on viety suolaamaan kilohailia Kuramaan rannoille (Luts 1997: 51). Rantojen 

kilohailitehtaita alettiin rakentaa 1890-luvulla (Blumberga 2011: 134). traks olisi 

periaatteessa voinut kulkeutua rantamurteeseen myös huomattavasti latvialaisia 

lähempänä asuneiden Viron saarten kalastajien mukana, mutta sanaa ei kuitenkaan ole 

dokumentoitu saarilta. Kendlalla (1997: 34–35) on sen sijaan 11 muuta saaren- ja 

muhumaalaista nimitystä kolmipiikille, ja Mägerin mukaan viron murteissa on yhteensä 

noin 85 kolmipiikin nimitystä (1976: 94). Yksi näistä on Khk nigli, joka Vaban (1977: 

69–70) mukaan on laina latvian sanasta niglis id. VMSK:n mukaan kalannimi nigli 

esiintyy Kihnun saarella sekä länsimurteen rantapitäjissä Var Tõs Hää, joihin laina 

onkin hyvin voitu saada latviasta. Samalla kalalla voisi siis olla viron murteissa ainakin 

kaksi latviasta lainautunutta nimeä. Latviaan on puolestaan lainautunut noin sata 

virolaista ja liiviläistä kalannimeä latvialaisen kalannimien tutkijan Benita Laumanen 

mukaan (Mäger 1976: 93). 

Rantamurteen alueella kolmipiikeistä on keitetty kalaöljyä, mitä varten niitä on  

pyydetty nuotalla tuhansia kiloja. Pyynti on kestänyt syyskuusta maaliskuuhun. 

Nälkävuosina kolmipiikeistä on kuitenkin tehty keittoa. (EMS I: 880, 888). Mägerin 

mukaan kolmipiikki olisi ilmeisesti opittu tuntemaan suomalaisten kalastajien kautta 

(1976: 92). Seiskarissa kolmipiikkiä, rautia, pyydystettiinkin tuulastamalla pienillä 

nuotilla tai haavilla ja se keitettiin rasvaksi tai käytettiin eläinten rehuna. Lavansaarella 

oli öljykeittämö, jonne rautit myytiin. (Talve 1996: 128, 135.) Virolahdella ja 

Vehkalahdella kolmipiikeistä alettiin jalostaa öljyä 1860-luvulla, ja jo silloin sitä vietiin 

Pietariin. Öljyllä käsiteltiin puurakennuksia tai sitä sekoitettiin maaleihin tärpätin 

asemesta. Koivistolla kolmipiikeistä tehtiin keittämisen ja öljyn puristamisen jälkeen 

kalajauhoa. (Favorin 1992: 95; Aalberg – Hoppu 1953: 220). Ks. myös s.v. pompu. 
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Mägerin (1976: 94) mukaan hyödyttömillä kaloilla on virossa paljon enemmän 

nimiä kuin hyödyllisillä, mistä hän antaa esimerkiksi juuri kolmipiikin nimien määrän. 

Rantamurteen alueella kolmipiikki mitä ilmeisimmin ei kuitenkaan ole ollut hyödytön 

kala, ja Kendla (2005b: 981) perusteleekin monet nimet kyseisen kalan erikoisen 

ulkonäön motivoimiksi ja kirjoittaa sillä olevan myös muissa kielissä paljon nimiä. 

trulling (trülling) subst. ’väike tobias / pikkutuulenkala / ru tobis / sa Tobiasfisch’ 

(Ammodytes tobianus), ’suurtobias / isotuulenkala / ru kungstobis / sa Gefleckter 

Großer Sandaal’ (Hyperoplus lanceolatus, Ammodytes lanceolatus) Kuu Hlj              

? < sa Gründling / as grundele, grundelink 

trulling ~ trülling ’~kala’ Kuu Hlj (VMSK). trulling tru(l)liŋget su(u)re paksu kohuga // asuvad 
maimuparvede hulgas(s) Kuu Pärispea; trulliŋg Kuu Viinistu; trülling ’teatav kala, silgust 
väiksem’ trülliŋgaid pü̂tta vähä. Hlj; trul’liŋg ’silgust väiksem kala’ Hlj Käsmu. (EMKK). trulling 
(1) e. rulling(es) ’Ammodytes lancea’ (Kuu, vt. tobias!): r. on tumeda seljaga ja sile, teda ei sööda 
(KuuVn). tobias: väike t. e. trulling KuuTs, Wd. ’Ammodytes lancea’ | suur t. e. tuuleving e. 
tuuleleng e. tuulenõel Hlj e. nigli Hää ’Ammodytes lanceolatus’ (EKMS I: 901). (t)rulling(as) 
’rünt’; ’trulling’; ’suurtobias’ eR; trülling ’rünt?’ Hlj (Mäger 1973: 47). Wied truĺĺiṅg g. truĺĺiṅgi, 
truĺĺiṅgas g. truĺĺiṅga (ruĺĺiṅg) ’Gründling (Cyprinus Gobio L.), nach Anderen auch der 
Tobiesenfisch, Sandaal (Ammodytes Tobianus L.)’, jõe-truĺĺing ’Schmerle, Flussschmerle (Cobitis 
L.) (W 1200); ruĺĺing g. ruĺĺingi = truĺĺing (W 986). EKSS trulling, -u zool. ’pisike keha katva 
limakihiga mageveekogude põhjakala (Nemachilus barbatus)’, ÕS trulling, -u (kala). Ks. Kendla 
1997. Vrt. ahnerullinges ’~ahven’ Kuu, krõlling ’~kala’ Rid, trulla (trulle) ’~kala’ Iis Trm, 
trullukala ’~kala’ Trm (VMSK). trulling : trullingu : trullingut ’pisike keha katva limakihiga 
mageveekogude põhjakala (Nemachilus barbatus)’, trülling. ? < alamsaksa grundele, grundelink 
’rünt’. On arvatud, et laen on tugevasti moondunud rahvaetümoloogilisel seostamisel sõnaga 
(t)rull. Samast allikast võib olla laenatud ka rünt. (EES 547.) Trulling: jõetrulling Wied, kivi(t)rull, 
merling Wied, muda(t)rull ’rünt’; ’trülling’ Hää Plt KJn; ’tobias’ Khn, perling, trull Wied, 
(t)rulling(as) ’rünt’; ’trülling’; ’suurtobias’ eR (Mäger 1973: 15–16). trülling ’rünt?’ Hlj, 
(t)rulling(as) ’rünt’; ’trulling’; ’suurtobias’ eR, myös muita (Mäger 1973: 47). merling, -i 
’Schmerle (Cobitis L.)’ < dt. (EEW 1530). 

sa Gründling: Grundel f./m., auch Gründel m., Gründling m. erw. fach. (ein Fisch) (< 11. Jh.) Mhd. 
grundel, grundelinc m., ahd. gruntila, grundila f. So benannt, weil sich dieser Fisch gerne am 
Grund des Wassers aufhält. (Kluge 1995: 341.) 

vrt. ru grönling (Barbatula barbatula), muita nimiä smerler, smärling, smörling. 

EMKK:n sanalippujen mukaan trülling on Haljalan sana, trulling esiintyy molemmissa 

pitäjissä. Kuusalussa ja Haljassa sekä pientä että isoa tuulenkalaa merkitsevä kalannimi 

trulling ~ trülling on mielestäni todennäköisemmin laina saksan kalannimestä 

Gründling kuin EES:n (547) kysymysmerkillä esittämästä alasaksan grundele, 

grundelink. Sanaa lainattaessa saksan sananalkuista g:tä ei ole substituoitu sen 

leenisvariantilla k vaan t:llä, ja sanan sisällä nd-yhtymä on assimiloitunut l:ksi, joten on 

saatu geminaatta ll. Mägerillä esiintyy saksalainen laina merling ~ perling ’trulling’, 

mutta toisaalta Mägerin (1976: 92) mukaan perling onkin laina ruotsista; Mägisten 

(EEW 1530) mukaan merling, -i ’Schmerle’ on saksalainen laina. ling-päätteestä on 
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tullut jonkinlainen malli kalannimiin, vrt. pütling tässä työssä sekä Rid krõlling, Jõe 

silling ja KuuK tuuleling, jossa ling toimii itsenäisenä sanana (sanat VMSK). 

tuhka|noi (-noiu) subst. ’koiliblikas/koiperhonen’ Jõe Kuu   ← eR tuhk g. tuhka + noiu- 

tuhkanoi ~ tuhkanoiu ’koiliblikas’ Jõe Kuu (VMSK). tuhkanui ’suur hall ööliblikas’ KiKuu; 
tuhkurliblikas ’suur hall ööliblikas’ (EKMS II: 520). tuhkanoi täytyy tappaa, syövät villaiset asiat, 
’koiperhonen’, ’yöperhonen’ (EMKK). Vrt. noiuksiss ’nõiutud’ Kuu, noius ~ nöius ’nõidus’ Kuu 
Pha Phl, nõiutus ~ noiudus ’nõidus’ Vai Aud Tor (VMSK). 

Jõe Kuu tuhkanoi ~ tuhkanoiu on koiperhosen nimitys, jolle ei löydy varmaa varsinaista 

vastinetta suomestakaan. EKMS (II: 520) tuntee merkityksessä ’suuri harmaa 

yöperhonen’ sanat tuhkurliblikas, KiKuu tuhkanui, joista variantti nui selittynee 

keskikorkean vokaalin o korottumisella u:ksi. EMKK:n sanalippujen mukaan sanan 

merkitys on enimmäkseen ’koiperhonen’, mutta esiintyy myös ’yöperhonen’. tuhk 

viittaa perhosen harmaaseen väriin ja esiintyy sanassa rantamurteen vahva-asteisessa 

vartalossa (vrt. yl. tuhk g. tuha). Sana noi tuskin on sanan koi variantti, vaan 

paremminkin tekemistä voisi olla sanan noielda ’vaania, hiipiä’ tai sanan nõiduma 

’noitua’ johdosten kanssa (vrt. esim. Kuu noiuksiss ’nõiutud’, Kuu Pha Phl noius ~ 

nöius ’nõidus’). Hiiemäen (2007: 299–300) mukaan koiperhosta onkin kansan-

uskomuksissa pidetty kuoleman valtakunnan edustajana. Etelä-Virossa uskottiin, että se, 

jonka yllä koiperhonen lensi, oli kuoleva pian. Alutagusen murrealueeseen kuuluvasta 

koillisrannikon Jõhvista on vuosina 1949–1950 merkitty muistiin seuraavaa: ”Kui koi 

sei surne inimese riideid, senest ei õld midagi, aga kui sei elusa inimese riideid, siis sie 

pidi surema akkama”. Ei haitannut, jos koi söi kuolleen ihmisen vaatteita, mutta elävän 

ihmisen uskottiin kuolevan. Länsi-Virossa onnettomuutta toi myös harmahtava, 

mahdollisesti koiperhosenakin pidetty toinen perhonen (toa)tuhkur. (Hiiemäe 2007: 

299–300.) VMSK:n esittämä IisR Mar VJg KJn Kõp Rõu tuhknai ~ tuhknoi on EES:n 

mukaan aivan toinen sana. 

tuhti (tuhtu) panema subst. ’kinni panema, vangistama / panna putkaan, pidättää, 

vangita’ Kuu Hlj   < sa Zucht 

tuhti ~ tuhtu panema ’~kinni panema’ Kuu Hlj; tuht-oone (tuhtu- tuhk-) ’vangimaja’ Hlj Lüg Rei Juu JMd 
(VMSK). tuhthoone e. tuht -i ’parandusvangla’: tuhti saama || sepärrast pandi tedda wiimaks [!] 
tuhthone (Arv. J I 82) | Laskis siis wallitsus innimest kinniwõtta, ja tedda tuhthone pánna (Mas. 
MK a. 1826, 30) | pandi rauda ja sadeti tuhthonesse (Sch. K 91) (EKMS IV: 409). Wied *tuht g. 
tuhi ’Zuchthaus’, t.-hōne ’dass.’, tema sai tuhti ’er kam in’s Zuchthaus’ [merkitty neologismiksi] 
(W 1213). tuhti panema tuhkhoone tuhk uone ’vangla, vaŋŋimaja’ Lüg; tuhtu-hoone tuhtu oone 
’kinnipidamise koht vallamajas’ Hlj Vergi; tuht-oone Rei Tahkuna; tuhthoone tuhtoone Juu Tao?; 
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tuhtoone JMd. (EMKK.) tuh/t, -i ’Zuchthaus’ Wied., ibid. Part. Sing. tema sai tuhti ’er kam ins 
Zuchthaus’, ibid. Zuss-en t.-hoone ~ tuhk-hoone ’Zuchthaus’ bestehend aus *tuht bzw. (mit 
analog. -hk st. -ht) III. tohk- < nd tuchthūs ___ + hoone ’Gebäude, Haus’ Teillehnübers. von nd. 
tuchthūs. (EEW 3328.) 

sa Zuchthaus m. obs. ’schweres Gefängnis’ (< 17. Jh.). Im 17. Jh. werden nach dem Vorbild des 
niederländischen tuchthuis (dieses seit dem 16. Jh.) Anstalten zur besserung von Leichtfertigen 
und Haltlosen errichtet. Diese Häuser dienen auch als Gefängnisse, so dass das Wort zu einer 
Bezeichnung für Gefängnisse werden kann, in denen die Häftlinge zu schwerer Arbeit 
herangezogen werden. (Kluge 1995: 915); Zuchthaus n. erscheint zuerst bei Kasp. Scheit 1533 
Fröhl. Heimf. 2845 als ’Erziehungsanstalt’. Seit dem 17. Jh. werden nach dem Vorbild des nl. 
tuchthuis (dies seit 1598) Anstalten errichtet, die Leichtfertige und Haltlose durch Zucht und 
Arbeit bessern sollen. Da diese Häuser auch als Gefängnisse dienten, zeigt Zuchthaus als milder 
Ausdruck für eine harte Sache seit Schottel 1641 Sprachkunst 119 diese Bed., die vorher 
Raspelhaus getragen hatte. (Kluge 1957: 892.) 

Saksan yhdyssanasta Zuchthaus ’kuritushuone’ on lainautunut määriteosa, joka 

esimerkkien valossa on ollut käytössä samassa merkityksessä sekä sellaisenaan että 

yhdyssanana tuhthoone, jossa puolestaan saksan lainaoriginalin perusosa on lainautunut 

käännöslainana. EMKK:sta en kuitenkaan löytänyt sanalle Kuusalun levikkiä, joten 

asiaa pitää vielä tutkia. Wiedemann on merkinnyt sanan neologismiksi. Olen merkinnyt 

sanan substantiiviksi, sillä vaikka sitä konstruktiossa tuhti panema voi pitää adverbinä 

(jonka illatiivimuoto on syntynyt omalla sijataivutuksella), sillä on enimmäkseen selviä 

substantiivisia esintymiä. Lainattaessa virolle vieras sananalkuinen soinnillinen 

sibilantti on substituoitu klusiililla t ja saksan ortografian saksalaisena h:na ääntyvä ch 

on substituoitu (viron) h:lla. 

tuiamus subst. ’aeglane inimene / hidas ihminen’ Kuu Hlj   ← tuiam (← tuiama) 

tuiamus ’aeglane inimene’ Kuu Hlj; tuiam IisR Lai Plt Krk Ran Rõu, tuiama Jõh IisR Mus Emm Noa Mar 
Vig Tor Vil Krk Ran Nõo Kam Rõu Plv Vas Räp (VMSK). tuiama ’edasi-tagasi, ilma sihita ja 
otstarbeta liikuma v. kõndima’ KaE; tuiama ’edasi-tagasi v. ringi liikuma (ilma otstarbeta ja 
rahutult)’ Võ: laps t:b päev otsa ringi, ei näe söömagi tulla (EKMS II: 271, 563); tuiama ’viletsalt 
töötama’ Sa Muh (EKMS IV: 188). ÕS tuiam ’tuim, uimane, mühakas inimene’. Taadituiam. ÕS 
tuiama ’tuigerdama; siia-sinna käima’. Joobnu tuias kodu poole. Tuiab toast tuppa, linnas ringi. 
tuiama : tuiata : tuian ’tuigerdama, taaruma, ebakindlalt liikuma; ringi käima, hulkuma’. 
Häälikuliselt ajendatud tüvi, võib olla sama mis sõnas tuiutama. Eesti keelest on laenatud 
eestirootsi doi ’tegevuseta ringi hulkuma; suure puunuiaga lööma’. Vt ka tuiakas. (EES 551.) Vrt. 
tuiakas ’tuim, rumal’ Khk Mus Mih Hää Jür Pee Koe, tuivanka (-vantka) ’tuim saamatu olend’ 
VNg Lüg IisR Vai Jäm Khk Krj Pha Vll Mär Var Hää Koe Iis Krk Puh Rõu (VMSK); tuivanka 1. 
(saamatu, laisa, juhmi, tuima inimese, hrv looma kohta); - - < ven (Must 2000: 441). 

VMSK:n mukaan tuiam ’nahjus, vätys’ esiintyy kuuden eri murrealueen yhteensä 

kuudessa eri pitäjässä, verbi tuiama ’hoippua, hoiperrella; maleksia, kuljeksia’ taas 

seitsemän murrealueen 17 pitäjässä, vaikka EKMS:n mukaan verbi voi eri alueilla 

tarkoittaa eri asioita, jopa ’sotkea’ tai ’lyödä’. Molempien sanojen levikissä on 

koillisrannikon Alutagusen murteen pitäjiä. tuiamus lienee -us-johtimen sisältävä 
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omaperäinen variantti yleisviron sanasta tuiam, joka puolestaan on tuiama-verbin 

johdos. Venäläinen laina tuivan(t)ka ’tuim saamatu olend / hidas, saamaton olento’, joka 

esiintyy kahdeksan murrealueen 17 pitäjässä ja niinikään Alutagusella, on eri 

alkuperästään huolimatta saattanut asettua osaksi sanuetta. 

tuulema verbi ’tuult tõstma, puhuma / tuulla’ Jõe Kuu Hlj   < sm tuulla 

Södermanin (1996: 129) mukaan tuulema on joko nollajohdos yleisvirolaisesta 

substantiivista tuul g. -e tai laina yleissuomalaisesta verbistä tuulla. Pidän laina-

alkuperää todennäköisempänä, sillä viroksi tuulemisesta käytetään verbiä puhuma (tuul 

puhub ’tuulee’). 

tuule|viuk subst. ’madunõel / siloneula / ru mindre havsnål / sa Kleine Schlangennadel’ 

(Nerophis ophidion)’ Jõe Kuu   ← tuul g. tuule + viuk 

tuuleviuk ’kala’ Jõe Kuu (VMSK); tuuleviuk noh sie tuuleviuk o niisugune kala, et aeva alade kierdab 
nenäotsa tuulepuole Kuu Pärispea; nie tuuleviugud näütäväd kohe ku kus tuod, kust puold tuul on, 
neh kierdäväd nenä tuule puole ripujess Kuu Pärispea; neh sie tuuleviuk on niisugune vaaksa 
pikkune ja pienikäne ja oite piene päägä ja terävä nenägä, sie näütäb, kust tuul on Kuu Pärispea 
(EMKK). Vrt. kalanimiin tuuleving KuuK, viuk Jõe Kuu Muh Mar Khn, viu ’väike angerjas’ Kuu 
Vai Jäm Mus Pöi Muh Kse Khn Pär Hää, viukas ’väike angerjas’ Kse, ving Hel San Se, 
vingjas ’uss, kala’ Muh Hls, vingujaine Vai, vingur Lüg Mus (VMSK). tuuleving ’suurtobias’ 
Kuu; tuulevink ’tuulehaug’ Ris – S-te; tuuleviu, tuuleviug ’suurtobias’ Jõe Kuu; tuuleviuk 
’suurtobias’ Jõe Kuu; ’madunõel’ Kuu – S-te; tuulikas, tuulingas ’tobias’ Jõe (Mäger 1973: 48); 
viuk(as) ’väike angerjas’ Kse Khn; ’suurtobias’ Kuu (mts. 50). tuuleviuk ’Nerophis ophidion’ 
KuuKa: t-sid jääb vahel tormiga hulgaliselt võrkudesse (EKMS I: 902). tuulenõel Pöi ’Nerophis 
ophidion’ (Kendla 1997: 30– 31). Suurtobias (Ammodytes lanceolatus): krõlling, liiva(t)rull, link, 
muda(t)rull, nigla, niglas, nigli, niglikult, suur tobias, tobi, tobias, tobin(as), tobjus, trulling(as), 
tuulekala, tuuleling (-ling, -link) Kuu, tuulenõel (-nõel, -neul jt.) ’meri- v. madunõel’; ’suurtobias’ 
Kuu Hlj VNg Pöi Hää; ’tuulehaug’ Wied, tuuleving Kuu, tuuleviu Jõe Kuu, tuuleviug Jõe Kuu, 
tuuleviuk Jõe Kuu; ’madunõel’ Kuu – S-te, tuulikas Jõe, tuulingas Jõe, viuk(as) Kuu (Mäger 1973: 
15). 

EMKK:n sanalipuissa tuuleviuk määritellään Jõelähtmessä teräväpäiseksi ja 

neulamaiseksi ohueksi ja pitkäksi kalaksi, joita on vähän. Sen liha ei ole hyvää mutta 

syötävää kyllä. Kuusalussa noin viisitoistasenttiseksi määritelty kala kuvaillaan 

samanlaiseksi ja kerrotaan sillä olevan tapana kääntää päänsä tuulen suuntaan ja siitä 

näkee, mistä päin tuulee. Tästä ominaisuudestaan se on mitä ilmeisimmin saanut 

rantamurteisen nimensäkin, joka on omaperäinen yhdyssanamuodoste. viu-, viuk-

nimisiä kaloja on Virossa enemmänkin ja myös tuule- toistuu kalannimien 

määriteosana. Mägerin mukaan Jõelähtmen ja Kuusalun tuuleviuk merkitsee 

’suurtobias’, mikä ei murrearkiston tietojen perusteella ole oikea tulkinta. EKMS:n (I: 

902) mukaan tuuleviuk on ’Nerophis ophidion’, mikä sopii sanalippujen kertomaan. 
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Tuulen suunnalla on kalansaaliin kannalta suuri merkitys, mikä ilmenee myös erilaisissa 

sanonnoissa (esim. Kendla 1997: 56). 

tuusija subst. ’nõid/noita’ Kuu Hlj   ← tuusima 

tuusija (tuusaja, Ha, vn.) e. tuusikas KiHa e. tuuslar (Wd. tuusar, tuuskaja) e. tuuseldaja ’maatark, 
teadmamees, nõid, nõiduja’: Lubas lamba lausujalle, tuhkru ruuna tuusajalle (rl.) || Lubbas lamba 
lausujale, Kitse kelekatsujale, Tuhkro runa tusiale! (Sch. ”GrsK” 1829) (EKMS II: 1158–1159). 
Wied tūslar g. tūslari (tūskaja, tūzar, tūzlar, tūzija) ’Zauberer, Hexenmeister, Quacksalber’ (W 
1231). Vrt. tuusima (tuusma) ’posima’ Jür Hel, tousima ’posima’ Jür (VMSK); tuuseldama e. 
tuusima (Jür) ’nõiduma, nõiatempe tegema, lausuma’ (PE): Pühi tuba tuusimatta, Too vesi 
vedelematta (Vke ER I 24) || Sellepärrast peab inimene [ussi hammuste vastu] aegawiitmata abbi 
otsima ja ei mitte tühja tuseldamise ja ussisõna pobbisemise jures wigga suremaks laskma kaswada 
(Kr. M 152, 1) | Minu vana kadunud isa oskas mõnda arstimise ja tuuseldamise asja (Kr. R² 110) 
(EKMS II: 1162–1163 s.v. nõiduma). tuusija ’nõiduja, avitaja’ Lubas lamba lausujalle, Tuhkru 
ruuna tuusijale Kuu (vanha lippu); Siis otsiti tuusijaida, tuusijaida, luusijaida, meie metsa 
ristijaida. rhvl. Hlj Selja; Toodi tuusijad tubaje, toodi lausujad lavale, hakati lasta arstimaie rhvl. 
Hlj Kavastu; ’kuntsimees, kuntsikas’ v., hv. Hlj Vergi; tuusija ’nõid’ lubas aga lamba lausuja(l)le, 
tuhkru ruuna tuusijalle rhvl. Hlj Pehka?. (EMKK). II. tuus/eldama, -eldan ’zaubern, hexen’ Wied., 
dieses W. und die in diesem Zusammenhange zu besprechende Sippe sind etym. schwer zu 
beurteilen, ungewiss, aber man darf in dieser Sippe ausgehen von II. t. als etymol. identisch mit I. 
tuuseldama [I. tuuselda/ma, -n, -da ’durcheinanderwühlen, geschäftig sein, raufen, zerren’ ÕS, 
nach Wied. ’zausen’ < mnd. tusen.] und die folgenden Wörter damit verknüpfen; Wied. dial. NW 
tuus/ima, -in, -ida ’zaubern, hexen, besprechen’ kann Rückbildung von tuuseldama, sein wobei -
lda- als vermeintliches Kaus.-suff. abstrahiert worden ist; von dem so erworbenen St. sind gebildet 
ibid. tuu/ś, -si ”Schimpfwort”, vielleicht mit tuuskaja, tuuslar, tuusima zusammengehörend als 
nom.-v.stämmiges Nom, wovon dial. NW tuusik/as, -a ’Zauberer, Hexenmeister’ mit Adj.-suff. -
kas (< -*ik̆kas, St. -kkahe- > -ka-), tuusar, -i = tuuslar, -i ’Zauberer, Hexenmeister, Quacksalber’ 
mit Nom.-ag.-suff. -(a)r (< skand. -are); das etymol. strittige W. tuuslar selbst, neu im XIX. Jh. 
ÕS (Tuuslar tuuletarka in Kalevipoeg von Fr. R. Kreutzwald) setzt mögl. eine von tuuseldama 
rückgebildete Frequ.-abl. *tuuslama mit Frequ.-suff. -(e)le voraus, wovon es mit nom.-ag.-suff. -ar 
abgeleitetsein kann; zu der Frage stehenden Sippe gehören wohl auch Wied. tuuslane ’verwirrt’ 
mit Nom.-suff. -lane mögl. von II tuuś und ibid. tuuskaja = tuuslar Abl. von einem 
vorauszusetzenden V. *tuuskama (vom St. tuus- + deskr. Formans -ka + Kaus.-suff. -a- *-aδa-) 
mit nom.-ag.-suff. -ja gebildet; diese etymol. Deutungsmöglichkeit ist nicht unanfechtbar, aber 
doch u.E. die wahrscheinlichste, denn wir können uns nicht anschliessen der weitverbreiten 
Deutungsvariante, laut welcher tuuslar und seine problematische Sippe von einem anzunehmenden 
V. *tuusima (< ? tuuti-, Abl. tundma ’kennen etc.’) ausgegangen sei. (EEW 3392–3393.) 

vrt. sm Lönnr tuusia - - 2) (Renv) ’vädra, spåra, ana’ (L II: 762). (Gan merkityksessä ’fnuska, nasa’) 

VMSK ei tunne sanaa tuusija ’noita, puoskari’ vastaavaa substantiivia muualta virosta, 

mutta Wiedemannilla ja EKMS:ssa on sille kuitenkin viisi erilaista varianttia. Vastaava 

verbi tuusima, tousima ’posima/puoskaroida’ tunnetaan viereisestä pitäjästä, 

keskimurteen alueen Jüristä ja yllättäen myös Mulginmaan Helmestä. Eteläviron 

esiintymä viittaa siihen, että kyseessä on vanha, jo muualta kadonnut virolainen 

sanavartalo. Lönnrot esittää suomen verbin tuusia, joka Renvallilla on esiintynyt 

merkityksessä ’vainuta, saada vihiä, jäljittää, aavistaa’ (Lönnr II: 762), ja joka saattaisi 

olla samaa alkuperää viron sanueen kanssa. Suomen sanan merkitys olisi silloin 

muuttunut mutta ei kuitenkaan mahdottoman kaukaiseksi. Mägiste (EEW 3392–3393) 
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pitää sanueen etymologian selvittämistä ongelmallisena eikä toisaalta mainitse 

Renvallin käyttämää sanaa. 

tükkinasa (tükkünesä) adv. ’tükkidena/palasina(an)’ Jõe Kuu   ← tükk 

Jõe tükkinasa ~ Kuu tükkünesä on yleisvirolaisesta substantiivista tükk omaperäisesti 

johdettu adverbi. Suomen essiivin päätettä (-nA) vastaa -na ~ -ne; 3. persoonan 

possessiivisuffiksilla -sA on muodostettu adverbi (Must 1987: 207–209, 219–223). Vrt. 

märginesä, parvenasa, tervenasa, uudenesa. Possessiivisuffiksilla muodostetuista 

adverbeistä ks. lukua 3.2.1.2. 

tüve adj. ’tüüne / tyyni, tyven’ Jõe Kuu   < sm tyven 

tüve ’tüüne’ Jõe Kuu, tüvene ’tüüne’ Kuu Hlj Kad, tilktüve (g. tilktüvene) ’peegelsile’ (meri) Kuu, 
tühkäne tüve ’vaikne’ (ilm) Kuu; tüvendämä, tüvenema ’tüündima’ Kuu (VMSK); tüve e. tüvene e. 
tüvenu ’vaikne’ Kuu: t. meri | ilm jäi just tilktüvenuks sel õhtul (EKMS IV: 328); tüve ’vaikne 
(meri)’; ”tüvene ilm” ’vaikne ilm’; ”meri on tüve” ’meri on vaikne’; ”olime kogu päivä tüvenes”; 
”tüvenega väljä menemä” Kuu (Vilberg 1922: 254). Wied tüwe g. tüwe; tüwene g. tüwese, tüwetse 
(Wl) ’still, ruhig’, wezi on tüwene ’das Wasser ist still und eben’ (W 1239). tüvene ’vaikne’ (vrd. 
sm. tyven) (VK III: 395). tüün (’vaikne’) lmsm-vg-ostj.: sm. tyven (Raun 1982: 190). 

sm tyven yleinen, es. kaikilla murrealueilla. | HÄMK: Lam Asi Myr(vanha yl. muoto) | KYM: Iit | Kyll on 
pitänny pitkält tyvenii tänä kesän. HaaS | Soura sin tyvöneh, ulus tuulest Kymi | ’tuuleton ilma, 
meri’ Meri on tyven Vehk | KARE: tyvene (tyvenempeä, tyveneks) Lemi | tyven: tyvene Selkä on nyt 
ihan tyvenenä Taip | VirL Muol | Onkii helppo laskee verkkoi ko on niin tyven meren pinta Joh | 
KARK Hii. Lisäksi tyvönpaikka = suvanto Kymi (SMSA). tyven ’T. sää, pakkanen. T. ilta, yö. T. 
järvi, meri’ (NS VI: 111). Gan tywen, -wenen s. (Both.) tywenä, -nän adj. (austr.) vid. tyynä ’lugn’, 
tywenästi l. tyweneesti adv. ’lugnt, stilla, sachta’, tywenen, -nin, -wennyt, -wetä l. tywenetä, 
tywennyn, -wendyä l. tywyn l. tyywyn, -wyä v. n. ’lugnar’ (G 1035). Lönnr tywen, tywenen a. och 
s. ’lugn, stilla, rolig, saktmodig, fredsam, fromsint; lugnväder, vindstilla, stiltje, lugn, ro’ (tywene, 
tyyne, tyyni); t. ilma ’lugnväder’ t. wesi ’smult vatten’ (sjöt.) (L II: 772). tyven ensiesiintymä 1544 
Agricola, 1540- Westh (Jussila 1998: 280). tyven (Agr; laajalti länsimurt.), rinn. tyyni (JuslP, Gan 
1787; Flor 1702 ”tyynäs wedes”; häm- ja itämurt. sekä ymp.), johd. tyventö (LounSm) id., tyvetä (: 
tyvenee; paik. Pohjanm), tyventyä (melko laajalti länsimurt.) ’tyyntyä’, tyyntyä (joks. yl.), 
tyynnyttää ’rauhoittaa’ ~ ink tǖni ’tyyni’, tǖntüä, tǖnistäissä ’tyyntyä’, tǖnikkäin ’tyyni, 
rauhallinen (ihminen)’ | ka tyyni ’tyyni, tuuleton; rauhallinen, hiljainen, kesy; ujo; rauha; suoja’, 
tyyntyö, tyynistyö ’tyyntyä, rauhoittua, hiljetä’ | ly t́üuń, tǖń ’tyyni’, t́üuńištuda ’tyyntyä’ | ve t́üń, 
t́üuń ’tyyni, rauhallinen (ihminen), tuuleton (sää)’, t́ünduda ’tyyntyä (sää)’, t́üńištuda ’id., 
rauhoittua’ | va tǖni ’tyyni’ | vi koillismurt. tüve(ne) (g. tüvese), tüün id. (? < sm) = vogE - - 
Ilmeisen vanhoja johd:ia kannasta, jota edustaa sm syvä ims ja etäsukukielten vastineineen (sgr 
*tivä, josta *ti > si -muutoksen myötä > *sivä > syvä; tyven sanassa (-v-:n aiheuttama) 
labiaalistuminen *ti- > *tü- on tapahtunut ennen *ti > si -muutosta). (SSA 3: 349–350.) 

ka tyven a. tyven on tulosej jälki, läylel lämpösem panoma (loits.). Vuokkin; paljon tyyntä johdoksineen 
(KKSS). 

Suomessa tyven esiintyy SMSA:n sanalippujen mukaan kaikilla murrealueilla; poimin 

vertailumateriaaliin hämäläiset, kymenlaaksolaiset ja eteläkarjalaiset esiintymät. Etelä-

Karjalassa sanan ilmoitetaan taipuvan tyven : tyvene ja Lemiltä on merkitty muistiin 

jopa nominatiivimuoto tyvene. SSA (3: 349–350) esittää kysymysmerkillä sanan 
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lainautumisen suomesta koillismurteeseen, mutta levikit huomioon ottaen lainautuminen 

on mielestäni ilmeistä. Karjalassa vain Vuokkiniemessa esiintyvä tyven saattaa myös 

olla suomalaislaina, sillä KKSS esittää sanalle tyyni ja sen johdoksille laajan levikin. 

Söderman (1996: 130–131) pitää samanmerkityksisiä sanoja Hlj tüüń ja VNg 

Vai tüüni ’vaikne (meri)’ lainana suomen sanasta tyyni, sillä saarten murteen tüüne ~ 

tüüna on foneettisesti kauempana. Södermanin mielestä saarten sana olisi ilmeisesti 

erillinen laina suomesta eikä rantamurteen sanan samaa yhteistä alkuperää oleva 

variantti. Kaskin (1984: 204) mukaan viron kirjakielen tüün ’vaikne’ on murteellisesta 

taustasta peräisin. 

hudikas -se adv. ’vinti(s) / hutikassa, hutikkaan’ Jõe Kuu   < sm hutikassa 

hudikas, hudikasse ’vintis, vinti’ Jõe Kuu (VMSK); vrt. (h)udisem(m)a ’võbisema, vankuma, kõikuma, 
tudisema, värisema’ Kuu VNg (Must 1995: 667); udisema (hudisõmma) ’tudisema, värisema’ Kuu 
VNg Lüg IisR Khk Kaa Vll Pöi Mär Kse Han Mih Tõs Vän Tor Juu Plv Vas Räp Se (VKSM). 

sm hutikka ’(lievä) humala, hiprakka’. Etenkin: "hutikassa". Ei tietoja VER. Rinn. hutakka 2, hutikko 2 
(Kall). | siäls se Väinö o aika hutìkas. Hin | sit otètti ryyppy siim (kievarin) pihàl ja sit lährettim 
pikkuhutìkas kotti. Sau | mie tuli hutikkoa. Sak (SMSK.) Lönnr hutikka ’dryckesrus, dryckesrörd 
tillstånd’; on hutikassa ’är dryckesrörd’ (L I: 236). hutikka (Lönnr 1874; yl.) ’hiprakka, lievä 
humala’, olla hutikassa, vrt. ka hut́akka, hut́ukka id. (SSA 1: 193). (hudi (’ritv’) e-lv-sm-?srj.: sm. 
hutja (Raun 1982: 13). hutjua, hutjuttaa ensiesiintymä 1786 Ganander (Jussila 1998: 61). 

ka hut́akka ’hutikka, humala’. hud́akaz on (nouzijas humalas). Suoj. hut́akkaine dem.s. mužikkazet siel vai 
hud́akkazes häpsätelläh. Suoj. (KKSS.) hut́akka, hut́ukka (SSA 1: 193). 

Jõe Kuu hudikas, hudikasse on laina yleissuomalaisesta sanasta hutikka, joka on 

esiintynyt kirjasuomessa ensi kerran Lönnrotin sanakirjassa 1874. Lainan illatiivimuoto 

on syntynyt omalla sijataivutuksella. Rantamurteen alueelle vaikuttaa lainautuneen 

muitakin aihepiirin sanoja, esim. Kuu tuuderiss ’vintis/tuuterissa’ (rinnastuksen on 

esittänyt Suhonen 1979: 364 asussa tuuderis), Kuu pöhläs ~ pöhnäs ’purjus/pöhnässä’ 

(Suhosella 1988: 99 viron sanan murrepohjaltaan hämäläisenä vastineena pöhnäkässä); 

Kuu krabula ’pohmelus/krapula’; Kuu pirdu ’piiritus/pirtu’, Jõe pire ’viin / viina, pirtu’ 

(sanat VMSK; ks. myös artikkelia litrane). Taustalla on todennäköisesti kieltolain 

aikainen pirtun salakuljetus Virosta Suomeen, toisaalta seprakaupan pitkäaikaiset 

virolaisten ja suomalaisten väliset ystävyyssuhteet. Viinaryypyllä sinetöitiin kauppa, 

kestittiin viljantuojia, kutsuttiin päivälliselle eikä itse ruokailustakaan tarjoilua 

puuttunut (Vilkuna 1964b: 144, 146, 148). Rinnastuksen asussa hudigas on esittänyt 

Suhonen (1979: 364). – EMS:n käännöksenä antama vintis on puolestaan lainasana 

venäjästä (Must 2000: 471). 
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Viroon lainautuessa sanassa on tapahtunut loppuheitto – toisaalta suomen 

puhekielessäkin inessiivimuotoiset sanat lausutaan usein loppuheittoisesti. 

SSA (1: 193) pitää suomen ja karjalan sanoja deskriptiivisinä ja esittää, että ne 

voivat liittyä verbeihin hutista ja hutjua. Virossa on vastaava verbi, mutta koska sen 

levikki on paljon laajempi kuin humalassa olemisen nimityksen, on sana hudikas 

katsottava lainaksi. 

uhal(l)asa adv. ’uhal / uhallansa, vuoksi’ Jõe Kuu Hlj   ← uhal 

uhalasa Jõe Kuu, uhallasa Hlj ’teise uhal, tõttu’ (Söderman 1996: 131), vrt. uhal (ohal) Kuu Hlj VNg 
Lüg Jõh IisR Vll Amb VMr Kad Sim Iis Trm, uhas ’uhal’ Kuu (VMSK). 

Södermanin (1996: 131) mukaan uhal(l)asa on johdettu possessiivisuffiksilla 

pohjoisvirolaisesta sanasta uhal ’võistu, võidu; tõttu’, minkä hyväksyy myös Suhonen 

(1997: 460). Suhonen (mp.) pitää viron laajan levikin vuoksi aiheettomana SKES:n (s.v. 

uhka) tulkintaa sanan uhal suomalaisperäisyydestä; toisaalta Suhonen (1979: 364) on 

pitänyt samaa sanaa suomalaislainana sekä varsinaissuomalaisena viron sanan 

vastineena (Suhonen 1988: 98). Sanassa on suomenmukainen geminaatallinen ja 

loppuheitoton pääte. Vrt. tohutasa. Possessiivisuffiksilla muodostetuista adverbeistä ks. 

lukua 3.2.1.2. 

hulgal(l)a adv. ’hulgakesi/joukolla’ Jõe Kuu   ← hulk 

hulgalla ~ hulgala on substantiivista hulk g. hulga omaperäisesti johdettu adverbi. Must 

pitää adessiivisia loppukadottomia -(l)lA-adverbejä Jõelähtmen rannikon ja Pranglin 

sekä Pohjois-Kuusalun murteelle tunnusomaisina ja liittää myös sanan (h)ulGa(l)la 

esimerkkeihinsä (1987: 205–206). Vrt. ammula, polvil(l)a, poolil(l)a; adessiivisista 

adverbeistä ks. lukua 3.2.1.2. 

huonust (uonost(i)) adv. ’halvasti/huonosti’ Kuu Hlj   < sm huonosti UUSI ETYMOLOGIA 

huonust ~ uonost ~ uonosti ’halvasti’ Kuu Hlj, vrt. huonune ’vilets’ Kuu, oonu (huon uono) ’halb, vilets’ 
Jõe Kuu Hlj VNg Jõh Vai Muh Hää KuuK Kad HljK, oonuke(ne) (huonukene uonokäine) ’vilets, 
kõhn’ Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Muh Han HMd Kad Iis Trm Lai, õõnuke(ne) ’vilets, 
kõhn’ Jõh Amb Kad HljK VJg Sim Lai, õõnu ’nõrk, vilets’ Lai (VMSK). hoon, -u ’halb’ JõeVi Pra 
KiKuu Al: ei neid võrguatikaid maksa merde panna, need on h-d | h-u võrgu lina tohkeb merest 
vedamisel ära Pra | h-d ilmad Kuu (EKMS I: 368). hoon, -u JõePü KiVi e. hoonus g. hoonsa (Wd.: 
KiHa) ’(haiguse tõttu) kõhn, kõhnaks jäänud’: ta on hoonu näoga Jõh (EKMS II: 176). hoonuke 
’vilets, kõhetu, kehv’ KiHa PõVi: nende töö on h. || oh kui oonukesed on need ivad! (Kivi P 21) 
(EKMS IV: 536). oon (oån) ’vilets, paha, halb; sellest oonusti jne’ Jõe Kuu (Vilberg 1910: 384). 
Wied hoon g. hoonu (alt Alutaguse) hoonus ’mager, abgezehrt; hohl’ (W 723); hoonukene g. 
hoonukeze (NW, Wl) Dimin. von hoon, (hoonekene, hoonukene, hoonutu) ’mager, schmächtig, 



 183

schwach, klein’, nende töö on hoonukene ’ihre Arbeit ist jämmerlich’; hoonus g. hoonsa (NW) = 
hoon (W 724). 

sm huonosti adv. 1. ikävällä tavalla, onnettomasti; vaikeasti. 2. taitamattomasti, huolimattomasti. 3. 
työläästi, vaivalloisesti; kituliaasti, kankeasti. | Jos pärep palo huonommast, ni se pantii enemmä 
nuukkoa, vinoon. SavT || kun se ruaka maittaa niih huanost niin se vointi tulee ain 
huanommaks. Kymi 4. epäselvästi, hämärästi. | siit jos sekkiin (toinen korva) tulehtuu niim miä 
kuulen aika huonost. VirL 5. vähän, niukasti; riittämättömästi. (SMSK). Gan huonosti adv. ’swagt, 
ringa, viliter, male’ [illa, uselt] (G 175), Lönnr huonosti adv. ’dåligt, skralt’ (L I: 223). huonosti 
ensiesiintymä 1551 Agricola (Jussila 1998: 60). huono (Agr; yl.), huonous, huonosti, huonota, 
huonontaa ~ ink hōno | ka ly huono | va ōno ’huono, heikko’ | vi murt. (h)oon (g. -u; ? < sm) 
’kurja, kehno, paha, laiha; ontto’ (sm > lpN fuodno ’paha, parka; kirosana’; fuodne (In) ’halpa, 
kurja, kehno’, Lu fuonōs id., E fuonuo ’paholainen’) (SSA 1: 187). 

ink hōno ’huono’, luultavasti suomal. murteista (IMS 71). 
va hoonossi Lu ’halvasti’ (VKS 1: 263), Mahu hoono ’[likainen; paholainen], paha, kelvoton’, 

hoonokkeine ’[laihahko, huonohko], huonovoimainen’ (Kettunen 1986: 37). 
ve hondoiń P Pk Šim, hondōń Krл adv. ’плохо’; cp. hondos, hondoští; hondoi|ńe, -žen P a. dem. < hond; 

hondos, hondošt́i P adv. см. hondoiń (SVÂ 129), hondōń, hondoin, hondeiń (VVS). 

Virossa merkityksessä ’huono’ esiintyy vartalo halb. Suomen sanan huono vastineita 

esiintyy VMSK:n mukaan suomenvaikutteisilla alueilla ja niiden läheisyydessä, ja SSA 

(1: 187) esittää viron murresanan (h)oon g. -u lainautumisen suomesta 

kysymysmerkillä. Adverbi on ilmeinen laina suomessa jo Agricolalla esiintyneestä 

yleisestä sanasta. Rantamurre on säilyttänyt siinä uo-diftongin ja eri varianteissa 

sananalkuisen h:n, jälkitavun o:n tai sananloppuisen i:n. -sti-adverbeistä ks. lukua 

3.2.1.2. 

uudenesa (uudennasa) adv. ’uuelt/uutena(an)’ Kuu Hlj   ← uus 

uudenesa ~ uudenasa ’uuelt’ Kuu Hlj, vrt. uuelt (uielt uudelt uvvelt) Lüg Kaa Emm Phl Amb Kod Krk, 
uuetseld ’uuelt’ Kuu (VMSK). 

Kuu uudenesa ~ Hlj uudennasa on adjektiivista uus g. uue p. uut omaperäisesti johdettu 

adverbi. Siinä on suomenmukainen d:llinen heikkoasteinen vartalo yleisviron kadon 

sisältävän vartalon sijaan. Suomen essiivin päätettä (-nA) vastaa -ne ~ -na; 3. persoonan 

possessiivisuffiksilla -sa on muodostettu adverbi (Must 1987: 207–209, 219–223). Vrt. 

märginesä, parvenasa, tervenasa, tükkinasa. Possessiivisuffiksilla muodostetuista 

adverbeistä ks. lukua 3.2.1.2. 

vahermu- (vaher-) subst. ’vaarika/vadelma’ (Rubus idaeus) Kuu Hlj 

vahermu- ~ vaher- ’vaarika’ Kuu Hlj, vamermud pl. ’vaarikad’ Hlj, vavermud ~ vaermud pl. ’vaarikad’ 
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Iis; vaabaka ~ vaabuka ’vaarikas’ Vai (VMSK); [vahermu vt. 
vaarikas] vahermuvars vahermuvarre tie ’vaarikavarre tee’ Kuu Pärispea; pl. part. vahermu 
’vaarikaid’ Kuu Pä; vaherma- Tua minu udune särki / pääle see ihu ilusa; / tua minu rukka 
roomakirja / pääle see udutse särgi, / tua riie vahermakirja / pääle ruka roomakirja Hlj Kandlev. 
(EMKK). vaermud ’vaarikad’ Kuu Hlj (Must 1987: 54); vaermu Kuu ’vaarikas’ (Must 1995: 678). 
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vaermud Kuu Kolga ja Kõnnu rand, vaherma Har Mõniste, vahermari VNg Kunda (Vilbaste 1993: 
543 s.v. Rubus idaeus). 

sm vattu ~ (?) vaherma Tyt (vattu < vattumarja = ? vaahtomarja), part. vahermoi, vahermī Tyt (Äimä 
1901: 59, 82). vaherma Nopittii ahkerasta, vahermii pensaista poikes, että kerettäisii kiireemmin 
kaupalla. Tyt | Meien aijassa kasvaa paljon suurii vahermii. Mennää noppimaa vahermii meien 
metsästä, ne on makioi syyvä. Tytärsaarelaisien hyvin tunnettu nimitys uusissa oloissammekin. 
(1963) Tyt. (SMSA.) Vrt. haluna s. Rubus idaeus, vadelma, hallain. | Halluna. Pyht | Haluna. 
Kars | haluna. Vet. halla s. vadelma, hallain. Kym osaksi. | menkäist likat noukkih äilelleh halloi! 
Iit. (SMSK.) Gan faaderma, faderma Turku, fadelma, faadermainen Laitila (G 70), waaderma, 
wahderma, maarama Hämeenlinna (G 533, 1051, 1055) waapukka (G 1053), waarama, waaran, 
waarain (G 1053), wattu Savolax, watikka, watukka (G 1086). Lönnr wadelma, waderma, 
waaderma, waapukka (L II: 860). vaapukka, vatukka ensiesiintymä 1745 Juslenius, vadelma 
asussa faderma 1637 Schroderus, vattu 1770-luvulla Porthan sekä Kreanderilla (Lisäyksiä) ja 
vaarain 1787 Ganander (Jussila 1998: 288, 289, 297). vadelma (LounSm, osin Häme: fadelma, 
farelma, varelma) ’Rubus idaeus’, murt. myös faadelma, faarelma, faarelmainen (VarsSm); 
vaterma (Schr 1637 faderma; paik. EHäme Kymenl), valerma (paik. PSatak). Samaan 
sanasikermään kuuluvat alkuaan myös vaapukka ja vaarain (ks. erikseen näitä) sekä ka vavarno 
’vadelma’ ~ ly ve babarm | va ve̮vvar | vi vabarn, murt. vabarm id. Ks. myös vatukka. (SSA 3: 
387–388.) 

ink baabukka, vaaBukka, vaaBukkain (IMS 26, 647), Hevaha: vaabukka Knd, pl. vaabugaD ’vaarikas’; 
vaaBukkain (Hev); mään vaaBukkaisen ’lähen vaarikale’ (211); vaavukkain Len, p vaavugaist 
’vaarikas’ (212.) 

ka malina s. ’vadelma (Rubus idaeus)’. maĺina. Oulanka Kiestinki Pistoj Uhtua Vuokkin Paatene Tver | 
malina. KiestinkiP Jyskyj | šipisńikašša vadelmapensaassa kažvau maĺina. Tunkua. poapukkaine 
boapukkaińe. Genetz TVKK vavarno vavarno. Repola Mäntys Poraj | siel‿ oĺi hoš kobralla oizin 
ammuldanut vavarnuo. Rukaj | vavarno ~ vabarno ~ babarno. Paatene | vavarno ~ bavarno ~ 
babarno. Genetz TVKK | vavarno ~ vavarnu. vavarno ńyt t́er(e)väh kergiemäh rubieu. en ošša 
vavarnoloja tiän omie. Tver | meil on äijä vavarnuo. Tihvinä | vavarno ~ vavarnu. vavarno mänöu 
piiraih i vareńjah. vavarn(u) om magie marja. Valdai voapukka vuabukkoa ylen ov vähä täs kyläs. 
Korpis vakarmo s. =vavarno.  vagarmo. Paatene Poraj vakoi s. =vavarno.  vagoi. Ilom Korpis 
Munj Vielj Nek-Riip | hilloi höllöin load́ie, vagoi vatšan tagoo (sp.). Suoj | halvaine vagoin on vie 
vai. vagoloiz om madostu. Säämäj ǁ Adv:sesti paikallissijoissa vadelmien poimimisesta. vagoiz 
ollah lapsed. Säämäj (KKSS.) 

va baabuk/az P Lu Li J -õz Lu Li J-Tsv. vaapukaz P Lu Li, g. -kaa Lu Li J vaapukkaa P Lu ’vaarikas, 
vabarn’; baabuk/ka K Li Ra J vaapukka K Kõ Ku, g. -aa ~ -a Ra = baabukaz (VKS 1: 137), 
Kukkosi vaapukaz, vaapukõz ’vadelma’ (Posti 1980: 570), Joenperä baabukõz (Tsvetkov 1995: 
15). 

ve babarm -od, -ōd́ Arskaht; Noidal; Kaleg, vabarm Vilhal, vagarm -od, -oid Sununsuu (VVS). 

Mustin mukaan koillisrannikon läntisissä murteissa labiaaliklusiilin heikko vastine on 

kadonnut eräissä sellaisissa sanoissa, joissa itäisissä murteissa sen vastineena on v, 

esimerkiksi sanassa vaermuD Kuu Hlj, vrt. vavermuD VNg Lüg Jõh Iis Vai (1987: 54). 

EMKK:n sanalippujen perusteella kadon kanssa vaihtelee kuitenkin ilmeisesti h, jonka 

merkinnässä on horjuvuutta. vahermu on rantamurteen omaperäinen deminutiivinen 

variantti. Äimä (1901: 59, 82) ja myös ALFE esittävät Tytärsaarelta sanan vaherma, 

joka on mielenkiintoisella tavalla loppuvokaalia lukuunottamatta saman asuinen kuin 

Kuusalun ja Haljalan sana. ALFE esittää itämerensuomen vadelmaa merkitsevien 

sanojen kuusi eri pääryhmää (ALFE 2: 481–489). 
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vara|teivas subst. ’aia tugiteivas / aidan tukiseiväs’ Jõe Kuu   ← varb g. varva + teivas 

varateivas ’aia tugiteivas’ Jõe Kuu (VMSK); varateiväs [-vä] ’kaks üksteise kõrval olevat teivast aias, 
mille vahele roikad või latid pannakse’ (VK III: 395). teivas (Muh Lä LõHa PõPä PõVl PõTa 
teevas, PõPä teebas, Hi Khn tevas, Rei tövas, LäMlg teibäs) g. teiba ’ümmargune, lõhestamatu, 
umb. 2 m pikkune, sirge, hrl. teritatud tüükaotsaga tarbepuu (püsti asetamiseks)’ (PE, LE, -> I. 
Aed): tapu t-d ’humala ridvad’ Ha | aia t. | zaun Holtz, Stecke, Aida-puh, Teibas (Gö. 480) 
((saivass saevass saavass saibass g. saiba)) (EKMS III: 1204 s.v. tarbepuud); teivas -> Tarbepuud, 
I. Aed (EKMS IV: 64 s.v. tugi); varb, -a ’kepp, peenem tarbepuu’ -> Tarbepuud: herne-v-d | (ree) 
laudi e. põhja v-d | niie v-d (-> Kangaspuud) | plangi v-d | noole v. ’n. vars’ | piha-v. ’aia v.’ (-> 
Aed) | tüüri v. e. t. ora (EKMS I: 1162 s.v. kepp); varb, -a (EKMS III: 1203 s.v. tarbepuud); 
varb, -a ’vars’ -> Tarbepuud, Kepp: herne v-d (Wd) | noole v. (EKMS IV: 436 s.v. vars); varb -a 
aia v-d ’aia latid, lipid, pulgad’ || Väike vasikas tuleb karjaaia värava juurde ja vaatab varbade 
vahelt hoolega õue peale (Mm. IT 21) (EKMS IV: 693 s.v. värav). teivas g. teiba (LE saivass) e. 
aia t. ’ligi 2 m pikk, sirge, sag. latist peenem, hrl. ümmargune hirs kõveramast puust (noore kuuse 
v. kadaka, ka saare, sarapuu v. paakspuu tüvest), jämedam ots maasse pistmiseks hrl. teritatud, 
tarv. püstand- v. rõhtaia postiks’ (-> Tarbepuud): t-d pannakse paaristikku püsti ja ühendatakse, 
roika v. lati jämeduselt vahet jättes, omavahel vitstega, mille peale toetatakse püstaia roikad e. 
hirred v. pannakse rõhtaia latid e. roovikud | iga teibapaari vahet on kuni 1 m (Mus) | aia mulgu t-d 
| aia tugi-t-d | kadaka t-d on kõige vastupidavamad | iga teibapaar on harilikult iga 4., harvem iga 3. 
roika otsa kohal (Vän) (EKMS I: 33 s.v. aed); Wied teiwas g. teiba (seiwas, saiwas, teib, tewas) 
Zaunpfal, Zaunstecken, toe-teibad, tugi-t. gekreuzte senkrechte Stützen, zwischen welchen die 
schrägen Zaunstangen liegen, wahe-t. ein od. zwei Paar Stützen, w. die horizontalen Stangen des 
”mulk” (s. d.) zusammen halten (W 1142). tugiteivas e. tugi g. toe ’püstand- v. rõhtaeda külje 
poolt toetav teivas (hrl. kadakast v. kuusest, lühem ja pisut jämedam aia püstteibast)’: kõige 
paremad toed on tammepuust | t-d pannakse iga 3. v. 4. teibapaarile | meil on toed enamasti igal 
teibapaaril (Vän) (EKMS I: 35 s.v. aed). varateivas ’aia tugiteivas’ pl. varateibat varateivas aitta 
aida kinni pitada Jõe Prangli; nie olid teibad // lüödi püsti // nie migä vahele pandi olid roikkad // 
varateibäd lüüwä vilttu vastu // panna risti vitsaega keskpaigast kinni // kaks tükki siuda? kogu / 
risti nie otsad Kuu Pärispea; roikkad olid lohu(t)tud / varateibäd olid ümmürgäsed Kuu Pärispea; 
kaks teivast puu aial kõrvu, millede vahele latid pannakse. Varateibäd täüdüväd igä kovast maa 
sies olla ja tugevad Kuu Pä; pane aiale uued varateibäd, ega se siis nii ruttu ümbär laŋge Kuu 
Pärispea; varateivas, -va ’kaks üksteise kõrval olevat teivast aias, mille vahele roikad, latid 
pandakse.’ varateibäksi vahella, Tue-teibaks toisel puolel. Kuusalu (vanha lippu) (EMKK). 
varb, varva s. ’mitmesuguse pikkusega tugev sirge tarbepuu v. metallist varras’. Puust, rauast 
varb. Ümmargune, tahuline varb. Pikk, lühike, peenike, jäme varb. Aiavärava, linnupuuri varvad. 
Varbseina varva pikkus on üks meeter. Lõikas kuuskedelt painduvaid varbu aia tegemiseks. 
Varbadest tara, aiatool, reepõhi. Akna ette oli löödud paar raudset varba. Skulptuuri kandvad 
varvad. Teravaotsaliste varbadega raudvõre.*Meremärgi otsas rippusid varbade otsas kaks vabalt 
pendeldavat raudpommi .. H. Sergo. || BOT õit v. õisikut kandev pikk lehtedeta vars. Sibula, 
võilille, nurmenuku, teelehe varb. Ls. kase|varb, kuuse|varb, metall|varb, puu|varb, raud|varb, 
terasvarb; aia|varb, kolvi|varb, niie|varb, puuri|varb, püssi|varb, tara|varb, väravavarb. (EKSS.) 
varb : varva : .varba peen (painduv) kepp v varras; BOT õit v õisikut kandev pikk lehtedeta vars. 
Varbadest tara = varb+tara = varb+aed. Puuri+varb, raud+varb. Varb+kardin, varb+mehhanism 
TEHN, varb+sein SPORT (ÕS) 

Vrt. sm Lönnr waraseiwäs, -seipään s. cps. ’stödjestör’ (warokas) (L II: 898). 

varateivas on rantamurteen omaperäinen yhdyssana, jonka määriteosana on sanan varb 

’suora tarvepuu’ heikkoasteinen vokaalivartalo. Rantamurteen heikossa vartalossa on 

vielä yleisviron v:n kato, jolloin sanan varb g. varva p. varba tavurakenne on 

muuttunut: yl. var-va → Jõe Kuu va-ra. 
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varemi adv. ’varem / aikaisemmin, var(h)emmin, ennen’ Jõe Kuu   ← vara 

varemi on on yleisvirolaisesta sanasta vara ’aikaisin’ tehty omaperäinen johdos, jossa 

on suomenmukainen komparatiivin tunnus -mi. Vrt. kiiremi, paremi; komparatiivisista 

adverbeistä ks. lukua 3.2.1.2. 

varped subst. pl. ’paadi liigpardad / veneen lisälaidat, varppeet’ Jõe Kuu   < sm varppeet 

varped pl. ’paadi liigparras’ Jõe Kuu (VMSK). varped ’paadi parda peale kinnitatud lauad vee varjuks ja 
paadi kõrgendamiseks; üksik – varbes ehk varp’ Jõe Kuu (Vilberg 1910: 428). varad (lmsm), 
liigpardad, Kuusalu varped ’varalaidat, varppeet’ (ERKL 2007: 341 Viires). varad Sa jm. e. varud 
Sõr e. varised (Wd.: Sa) e. vaarud Tõs e. varused Rid e. varbes pl. varped Kuu (Wd: Sa varid 
’pardad’) ’liigpardad, reelingilauad, 7–8 tolli laiused lauad, mis kinnitatakse paadi v. väheldase 
laeva parraste külge, kaitseks suurema lainetuse vastu’: Juba laupäeval olid varad laevale peale 
pandud. Need olid kolme lauakorra kõrgused varulauad, mis muutsid lahtise laeva tuule ja lainete 
vastu rohkem kaitstuks. Paadiparda ja varade ühinemise kohal oli kaitseks sissetungiva vee vastu 
õlgedest põimitud varakaitse (Kls S 24) (EKMS III: 10.) sa Seitenwand f, Süll m ’varbe, varpelaud, 
kooming’ (Tetsmann – Lind 1980: 33 s.v. coaming). 

sm varpe (mon. varppeet; JuslP, Gan 1787; Kain Länsip, paik. PPohjanm Peräp Suomenl. saaret ja 
rannikko) ’veneen yläreunaan kiinnitettävä lisä- eli varalaita’, värpe (osin KPPohjanm) id. ~ ink 
varppehet ’veneen varalaidat’ | (sm >) vi murt. varped id. Vrt. varpa. (SSA 3: 411). - - (suom. >) 
vir. varped (Kuus.) ’veneen lisälaita’. Luult. kokonaan, varmasti ositt., sama sana kuin s.v. varve 
main. varpe ’ohut riuku’. Jos sana täten on omaperäinen, on nr. murt. Viro (Naissaari) varp 
’veneen lisälaita’ < suom. (SKES 1657.) varpelaidat KarP ’veneen varalaidat’, UusI varppeet, 
värppeet (vir. varped); varppeet Kai ’tervaveneen laitojen leveät korokkeet’, jotka sidottiin 
vitsoilla parraspuihin. Kovissa koskissa laitoja korotettiin lisäksi hattulaudoilla ja räpeillä, jotka 
vuorostaan vitsastettiin varppeisiin; olla varppeilla ’olla varuillaan’. (Vuorela 1979: 500–501.) 
Gan warppehet s. pl. ’öfwerbohl, bräder till högning wid båda sidorne af båten mot wågorne, B. 
S.; warppineet pl. s. Saw. in Idensalmi wara laidat jotka pannaan tuulta wasten ’båt sudbräder’ 
(wara laudat, warppeet Botn. Sept.). warpehdin, -htia v. a. (warppeita panna ’fästa sudrelingarne’. 
(G 1081). Lönnr warpe, warppeen s. ’reservbräde till förhöjande af en lastad båts sida i forsar och 
stark blåst (det fastgöres då med starka vridna vidjor), sidbord, sqvättbord (varalauta); panna vene 
täysiin warppeisin ’förse med fullständigt sqvättbord; olla warppeissaan ’vara utrustad med 
warppeet; (fig.) vara på sin vakt. warpehtia v. (warpe) förse med sidbord, höja sidorna med 
tillskottsbräden (warppeet). – warpehtiminen s. ger. warpelaide, -laiteen s. cps. det tillstånd då 
båtens sidor äro förhöjda med warppeet; olla warpelaitehilla ’vara i sådant tillstånd, vara 
fullastad’; wadit oli warpelaitehilla ’faten voro öfverfulla’. warpelaita, -laidan s. cps. ’sqvättbord’. 
– warpelaiteinen a. rel. ’försedd med sqvättbord’. warpelauta, -laudan s. cps. = warpe. (L II: 902). 
varpe ensiesiintymä 1745 Juslenius (Jussila 1998: 295). warppeet; purje-laidat; wara-laidat. ”Ne 
irtonaiset laita-laudat, jotka tarwe-tiloissa weneen parrasten korotteeksi laitain päälle kiini-pannaan 
sitä warten tekemillä rautaisilla koukuilla, tahi myös puu-tapeillakin. Ne estävät kowalla ilmalla 
purjehtiessa aaltoin lyömästä weneeseen.” (Stjerncreutz 1863: 342 s.v. sqvettbord.) 

Viiresin (ERKL 2007: 341) mukaan meriveneen partaisiin kiinnitettävät, korkeilta 

aalloilta suojaavat lisälaidat olivat tavalliset Viron rannikolla aina 1900-luvun alkuun 

asti. Jõe Kuu varped on laina suomen sanasta varppeet, joka Viron kontaktialueista on 

tunnettu Suomenlahden saarilla ja rannikolla, ja mistä laina myös todennäköisimmin on 

saatu. Rinnastus on esitetty SKES:ssa (1657) ja SSA:ssa (3: 411). Talven (1996: 277) 

mukaan Suomenlahden ulkosaarilta Viroon mentäessä veneen laitoja onkin korotettu 
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varpelaidoilla eli varppeilla. Sana on yleistynyt merenkulkuterminä, sillä nelikielinen 

purjehdussanakirja esittää viron sanat varbe, varpelaud (Tetsmann – Lind 1980: 33). 

vast|rand tuul subst. ’meretuul/merituuli’ Kuu Hlj   < sm vastaranta UUSI ETYMOLOGIA 

vastrand tuul ’meretuul’ Kuu Hlj (VMSK). vastrand vastrannatuul ’ranna suunas puhuv tuul’ vastranna 
tuul.., ranna pääle puhus siis mere puolt. vastranna tuul oli ida tuul ka sääl ia puol puolsaare 
kaldal. ja meil oli jälle siis vastranna tuuleks jälle siin länstuul. Kuu Tammistu; 1. ’tuul puhub 
ranna suunas, millest rannal laine tekib’ Kuu Viinistu; 2. vastrannast on kova tuulega raskas väljä 
mennä. Vanad inimesed ütleväd igä, ”Kevät kudu saab vastrannald ja suvikala allmaa”. Kuu 
Viinistu; 3. Ehtul on vaaraline vastrannale verku lassa, ei ole palju tarvis tuuld lisädä kui 
huomigul enämb väljä ei saa. Kuu Viinistu. vastrand tu(u)l ’merelt vastu randa’ Kuu Tapurla; 
jusgu vareksed vastrannal ’ilmekas ütlemine’ Mes siin vahite rias jusgu vareksed vastrannal. Kuu 
Pärispea; vastrand tuul ’kui tuul just vastu randa puhub’ mis te vahitte siin, iustkui vareksed 
vastrannal. Hlj Vergi. (EMKK). Vrt. - - als vastu und Iness. vastas sind zahlreiche Zuss-en 
gebildet, vgl. z.B. Wied. vasta-tuul' ’widriger Wind’ und ÕS vastutuul, -e ’Gegenwind’ mit tuul 
’Wind’ (EEW 3754). Vrt. vastas|kallas vastas olev kallas. Jõe, järve vastaskallas. Vastaskallas 
paistis selgesti kätte. Soome lahe vastaskallaste elanikud suhtlevad tihedalt. (EKSS.) 

sm vastaranta Tyt ’tuulen puolella oleva ranta’, vrt. varjoranta Tyt ’maan suojaama puoli 
(maanalustuuli)’ Äimän muistiinapanoissa (Ojansuu 1916: 72). vastaranta Olette kuin varikset 
vastarannalla ’tuulirannalla’ (Sakari Pälsi: Suomenlahden jäiltä; poiminut T. I. Itkonen) | HÄMP 
etelä: se ranta, jota vasten tuuli ja laineet käyvät. Vastaranta on se kun tuuli tuo lainetta rantaan. 
Jos tuuli käy vasten rantaa, saa vastarannalta paremmin kallaa kun tyyneltä rannalta. KanA Pälkä 
| sen rannan vastainen ranta, jolla itse ollaan. Hat | KYM: tuulen alapuolella oleva ranta. Kesäl kun 
ol vastaranta niin se [isäntä] sano et nyt mennäh [lahnanuottaa vetämään, kun apajapaikat ovat 
vastarantana, tuulen alapuolella; Saks.] Vrt. varjoranta. Kymi | molemmat merkitykset Iit Jaal | 
tuulen puoleinen ranta Suu HaaS Vehk | 1) ranta, johon tuuli sattuu kohtisuoraan 2) Kuorsalon 
Itäpuolta vastapäätä oleva ranta Vehk | KARE: tuulen alla oleva ranta Lemi | ulkoranta, tuulen 
puoleinen ranta VirL | [vastaranta], myrskyn puoleinen ranta Lava | [vastaranta], tuulen alla oleva 
ranta Säkk | kun tuuli kävi rannalle päin. Kuol | KARK: ranta, johon tuuli käy Sak | tuulenpuoleinen 
ranta PyhVl | INK: ranta, johon tuuli tuo aallot kohtisuoraan → varjoranta Kall. (SMSA.) 
vastaranta = tuulen alapuolella oleva ranta vrt. varjoranta Rym PyhM (VARP), vastrand = 
’vastaranta; tuulenpuoleinen ranta’ Uusikaupunki (VARP) | Kuri (POHE) KARKP SAV KES POHKP 
PERP LÄNP (SMSA). Lönnr wastaranta, -rannan s. cps. ’motstrand, den strand hvarifrån vinden 
blåser, lofvart’ (L II: 911). 

vastrand tuul, semanttisesti ’rantaa vasten tuleva tuuli’, ei esiinny Wiedemannilla eikä 

EKMS:ssa. EMKK:n sanalippujen mukaan vastrand esiintyy myös Kuusalun ja 

Haljalan ilmauksessa vareksed vastrannal, ja sama ilmaus esiintyy SMSA:n mukaan 

suomenkielisenä Sakari Pälsin teoksessa Suomenlahden jäiltä. Yleisvirossa vastaranta 

on vastaskallas eikä sillä ole tuulen merkitystä. Suomen murteiden sana-arkiston 

sanalippujen mukaan vastaranta merkityksessä ’tuulen puoleinen ranta’ ja usein vielä 

tavalliseksi ilmoitettuna sanana esiintyy Kymissä, Suursaarella, Haapasaarella, 

Vehkalahdella, Lemillä, Virolahdella, Lavansaarella, Säkkijärvellä, Kuolemajärvellä, 

Sakkolassa ja Viipurin läänin Pyhäjärvellä. Periaatteessa sana olisi voitu muodostaa 

omaperäisesti viron aineksista vastas + rand, mutta suomalainen laina-alkuperä on 
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suomen sanan levikki ja merkitys huomioon ottaen todennäköisempi. Vrt. maa|alune ~ 

maa|alus|tuul Kuu ’ranna poolt puhuv tuul, maatuul’ (Must 1995: 665). 

ventu subst. ’vigurivänt, vallatu / veitikka, veijari’ Jõe Kuu   < sm ventto ~ venttu 

PARANNETTU ETYMOLOGIA 

ventu ’vigurivänt’ Jõe Kuu, ventsu ’vigurivänt’ Jõe; ventsel ’~vigur’ Pöi Ris (VMSK); ventu ’vigur, 
vallatu (inimese kohta nalja mõistes)’ Kuu (Vilberg 1922: 255); ventu ’vallatu’ Kuu (EKMS IV: 
376), vellu ’vigurimees’ Jõh Vai: see on ikka v-de v. (EKMS IV: 377). ventu venttu ’lõbus 
inimene’ sie on nalja-tilk, üölda inimese kohta, kes nalja tekeb Jõe Rammu; 1. venttu ’naljatilk’ 
si(i) oli viel üks Ieva-tantta; sie oli vana venttu [’naljatilk’ üölda inimese kohta, kes nalja tegeb 
(~tieb)], puolest üöst akkas Jõe Rammu; 2. tüöd tegema ja pani aknat kinni, et teiset ei tia. 
keskmine sorm oli ko(e pien, mis kra(a)sivarre pial käis. Jõe Rammu; ’lõbus inimene, vigurivänt’ 
Jõe Rammu; ventu ’vigur, vallatu (inimese kohta naljatlevalt)’ KuuR; ventu ’kelm, ulakas’ Nää 
mul ventu väljäs. Kuu Tammistu; ventu ’kelm, petis’ Oled mul üks ventu küll Kuu Tammistu. 
(EMKK). 

sm venttu s. Kun ventut Kyminlinnas laulovatten, tiäs huammen satehii = länslounattuulenhenk illal: 
kuulo laulo Kyminlinnast selkiäst tännäin. Kymi; Siälhään nool Kyminlinnas valliin sisäpualla 
kasaamit, niishään ne ventut asovatten. Kymi; ventto ’venäläinen’ ennen tav. nyk. v. tav. Kymi 
1912; ventto ’venäläinen’. Ryssä-nimitys on vasta n. 50 v. ollut käytännössä. Ol hiljaa, ventto tulee 
ja viäp! = peloteltiin lasta. Ny niit venttoo tulee taas mään täyrelt. Kun miä olin vähäsen 
(=pienenä) nannain kans tuas mettäs marjas, nii hei kun hoksas venton tiällä, pit olla hiljaa kun 
hiir kanervikus – niit pelättih nii hirviäst. Kymi 1952; ventto ’venäläinen’ Sanan tunnussävy = 
venäläinen (ei ryssä). Ventto on venäläinen ja Venäjän kansan ja Venäjän valtakunnan (nyt 
Neuvostoliiton) leikillisvivahteinen nimitys (ei haukkumanimitys). Saa nährä mitä ventto tekee 
tuas asias. Muistelma 1. maailmansodan aikaisista oloista: Hamina ol riiku aikas ventto: täyty ja 
tänne maallekii niit ol paljo majotettu (Vehkalahdelle). Vehk 1948; ventto Ventust ei ol luattamist: 
kun ittes käännät, se jo takaant takkii leikkaa. ventto ’venäläinen, ryssä’ Kymi 1956; ventto 
’venäläinen sotamies’. Ventto ostaa kaloi. Möin ventol leipää. Tavallinen venäläisten sotamiesten 
nimitys (ehkä vähän halveksivainen), kun puhutaan yksityisistä miehistä. Tav. Kymi 1907; ventto 
’venäläinen sotilas’ -> sutiventto. Kymi 1948; ventto ’venäläinen’ vanh. Eli 1903–06; ventto 
’venäläinen, ryssä’ tämä sana lienee jo kokonaan jäänyt unhoon Sip Sananuotta 1960; ventto: 
venäläisen haukkumanimi Lavansaarella, nykyisin kuulee sitä enää aniharvoin. Sen sijalle tullut 
”ryssä”. Esim. Taasen nuo venton pirut ovat siinä. Älä ota venttoa taloosi. Karta venttoa. 
Sananlasku: Missä ventto tai sika, siinä on aina lika. Lava 1930. Levikki Kymi, myös E-Karjala. 
(SMSA.) vento (1744; etup. itämurt. ja ymp.) ’pehmeä, upottava (maaperä); (liian) taipuisa, notkea 
(puu); laiska, saamaton, veltto’, paik. murt. myös ’hitaasti virtaava; veitikka, veijari’ ~ ka vento 
’notkea, taipuisa; veltto, saamaton’ | (sm >) vi murt. ventu ’kujeileva, vallaton’ (SSA 3: 425). 

SKES:n ja SSA:n mukaan viron murteinen ventu on lainaa suomen sanasta vento, jonka 

merkitys on paikoitellen murteittain ’veitikka, veijari’ (SKES 1698–1699; SSA 3: 425). 

Viron geminaatta selittyy paremmin seuraavasti: Suomen murteiden sana-arkistossa on 

useita tietoja sanasta ventto ’venäläinen’. Esiintymät ovat enimmäkseen Kymistä, missä 

esiintyy myös asu venttu. Vehkalahdelta on vuodelta 1948 tieto, että nimitys on 

leikillisvivahteinen. Lavansaarella sana on ollut venäläisen haukkumanimi, jota vuonna 

1930 on kuullut enää aniharvoin – tilalle on tullut ryssä. Vuonna 1952 Kymissä on 

määritelty ryssä-sanan tulleen käyttöön (viime) vuosisadan vaihteessa. Elimäellä sanaa 

venttu on pidetty vanhentuneena jo 1903–06, mutta Kymissä vuonna 1907 sana on ollut 
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tavallinen, ehkä vähän halveksivainen venäläisen sotamiehen nimitys, toisaalta Kymistä 

on vuodelta 1912 tieto, että sana on ollut ennen tavallinen. Vuonna 1960 sitä on pidetty 

Sippolassa ja Ruotilassa ilmeisesti jo unhoon jääneenä. Jõe Kuu ventu lienee saatu 

suomen murresanasta ventto ~ venttu ’venäläinen’, joka tunnetaan niin leikillisessä, 

neutraalissa kuin halveksivassankin merkityksessä. Sana on lainautuessaan laajentunut 

merkitsemään ylipäätään ihmistä leikillisessä mielessä mutta EMKK:n sanalippujen 

mukaan Kuusalussa myös merkityksessä ’kelmi, petturi’. Lainaamista on saattanut 

motivoida viron sana vigurivänt ’veitikka, veijari’. 

viibut(i) subst. ’kellapendel / kellon heiluri’ Jõe Kuu   ← viibutama 

viibut ~ viibuti ’kellapendel’ Jõe Kuu; viibutama Kuu VNg Lüg VJg Iis Kod MMg KJn (VMSK); viibut: 
kella v. ’k. tiksel’ Jõe Kuu (EKMS I: 1159); Wied wībutama, -tan, -tada ’hin und her bewegen, 
schwenken’ (W 1375). 

vrt. va viipõt/i J-Tsv., g. -ii ’haspel, kerilaud’; viiput/taa (J), pr. -an, imperf. -in ’vibutada’; viiput/õlla K-
Lön. R-Lön. J-Tsv., pr. -tõlõn: -tõõn ~ -tõn, imperf. -tõlin J ’vibutada’ (VKS 7: 176). 

viibut ~ viibuti on omaperäinen johdos jo Wiedemannin (1375) esittämästä verbistä 

viibutama ’hin und her bewegen, schwenken’, jonka VMSK tuntee kolmen eri 

murrealueen pitäjistä Kuu VNg Lüg VJg Iis Kod MMg KJn. 

viislaid (viislaad) subst. ’~paat / kaksimastoinen merivene, viislaita’ Jõe Kuu Hlj   < sm 

viislaita UUSI ETYMOLOGIA 

viislaid, -a Kuu Hlj e. viislaad g. -lae (Wd.) ’luup’, ’2 mastiga purjepaat’, ’5 laiaga paat e. vene’ (EKMS 
III: 3); viislaid Jõe ’madal, lai paat jõgedel puude vedamiseks’, viislaiad pl. Kuu ’linnas ja Soomes 
käimiseks, suuremad paadid, 5 lauda kõrged’, viislaid Hlj ’kahe mastiga purjepaat’ (Söderman 
1996: 139). Wied wiis-lād’ g. lāe, wiis-lāt’ g. lādi ’zweimastiges Boot (zwölf Bretter hoch, mit 
drei Paar Rudern, grösser als wene)’ (W 1380). Vrt. laid pl. laiad (Krl laie pl. laided?) ’paadi 
küljelauad’ KiHa PõVi Kod: see on 6 l-ga paat | vene vara-l-d Kod (EKMS III: 9); -laidne ’laiaga, 
küljelauaga’ Kuu jm.: viie-l. vene = viislaid (EKMS III: 15). EEW 3833 Wiedemannin tiedot, 
lisäksi g. (-lae). 

sm viisilaita viislaijjat paatit olliit enne. suuret mahottomat. [kirkkomatkalla n. 30 henkeä siinä] pienet 
olliit venehii [suuret 5-laitoja] Koiv | viis- t. viisilaita VirL | Juv MuuV SAV KAI LÄNP Sys Oula 
Kola Kall (SMSA). 

Södermanin (1996: 139) mukaan viislaid on yleisvirolaisista sanoista viis ’viisi’ ja laid 

’veneen kylkilauta’ muodostettu yhdyssana, ja hän esittää suomen murteissa olevan 

samanlaisia sanoja: viislaita id., kaksilaitainen. Mielestäni kyseessä on kuitenkin 

rantamurteeseen suomesta lainattu sana, sillä suomen levikki on useita murrealueita 

kattava. Lisäksi sanan laajalevikkisemmässä variantissa viislaadJKH ai-diftongi on 

oiennut pitkäksi vokaaliksi. Se voi kertoa laina-alkuperästä ja siitä, ettei sanan 

merkitystä ehkä enää hahmoteta. Jos sana laid olisi virolaista alkuperää sanassa viislaid, 
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sen äänneasun ei olisi pitänyt muuttua: laid esintyy kaikilla viron murrealueilla saman 

asuisena. Muoto laad esiintyy virossa ainoastaan yhdyssanassa Mar Juu Jür HJn JõeK 

sittlaad (-laed) ’sõnnikuvankri küljelaud / lantakärryn kylkilauta’ (VMSK). 

 Isoja viislaitoja käytettiin vuosisatojen ajan Suomen saaristovesille kutusilakan 

pyyntiin mentäessä (Viires 1997: 176). Nimi tulee laitalankkujen määrästä, siis laitojen 

korkeudesta. Näitä laitoja voitiin vielä korottaa varppeilla, ks. varbe. Mastoja aluksessa 

oli kaksi, airopareja kolme, ja noin 6,5–7,5 m pitkä viislaita olikin Viron 

pohjoisrannikon suurin avovenetyyppi (ERKL 2007: 353, Troska). 

vildakilla adv. ’vildakil / kierossa, vinossa, ?kallellaan?’ Jõe Kuu   ← vildak 

Wied wildaki, widakil, widakile ’schief, schräg’; wildak g. wildaku, wildakas g. wildaka ’schief, schräg’, 
sell aśjal oli kā oma wildak sõŕm (P) ’die Sache hatte auch ihren Haken’ (W 1358). vildak : 
vildaku : vildakut ’viltune; väär, ekslik’ vt viltu (EES 605). viltu ’püst- v rõhtasendiga võrreldes 
teatava nurga all, kaldus; õigest suunast, õigelt teelt kõrvale’, vildak. Soome mrd viltto ’viltune, 
vildak; kaldu’. Võib olla vana tuletis vilama tüvest. (EES 606.) 

Sana vildakilla on omaperäinen johdos, jossa on suomenmukainen adessiivin -lla-pääte. 

Vrt. kohevilla, läädakil, marraskilla, ripakilla; adessiivisista adverbeistä ks. lukua 

3.2.1.2. 

vintur subst. ’köishark / köysiharkki, hanko’ Jõe Kuu   < sm vintti + vi -ur 

PARANNETTU ETYMOLOGIA 

vintur,-i ’köishark, agur’ Kuu Kolga-Aabla; vinttur, -i ’puude hark, mille peale pannakse kõrend’ kaks 
kolm puud seota kinni paelaga / sie on vinttur / vintturi peal on korend Jõe Rohuneeme (EMKK); 
vinturid ’hargikujulised toed, mis kannavad kõrendat’ Jõe Kuu (EKMS IV: 64); vintur, -i 
’köishark, agur (Kolga-Aablas)’ Kuu (Vilberg 1921: 189). hark 3. ’(haralise otsaga) tugipuu, 
tugijalg’ d. ’võrguhark’ b) ’haralised puud võrkude, köite, pesu ja jne kuivatamiseks’ pane keeved 
(köied) `arki Khk; `noota kuivatakse `arkide vöi puude peal Pha; nuoda argid, kõrendad, kos nuot 
peal `kuivab Trm (EMS I: 424–426), hagur 2.’okslik puu, pukkjalg püügivarustuse kuivatamiseks’ 
`köüed `kuivavad haguries Kuu (EMS I: 127). hagur, -i ’maa sisse püsti pandud okslik puu v. 
läbipistetud põikpuudega pukkjalg mererannal, mille harudele paadi varustust (ankruid, köisi jne.) 
riputatakse’ KiHa (EKMS III: 14). vinder Sa e. vintur Kuu ’kõver raudpoom, varustatud 
tõstetalidega, tarvitatud laevatreppide ja päästepaatide tõstmiseks’ (EKMS II: 371). vintur ’~hark’ 
Jõe Kuu; hagur ’otsiankur’ Kuu Vai Rid Tõs Aud Kod Ran (VMSK). 

sm vintturi ~ vinttur ’kierrettävä kelaus- ja nostolaite; kaivon vipu’ EurJ Raum Nak Töy Kurk Kart Kiur 
Piht Ään Hart Kuhmoi Vet Hai Oulu Pud Simo KemJ Kemi Sod; vrt. vintti HÄMK eteläosa: Porn 
Myr; KYM: Lapin Art Iit Eli Anj Kymi Vehk Valk; KARE: SuomN VirL Muol Joh UusVl Kive 
ValJ Vuoksela; KARK: Rautu MetP Sak Räi Hii Pari Uuk Sor Ruske jne. (SMSA). vintturi (paik. 
murt.) ’kierrettävä kelaus- ja nostolaite; kaivon vipu’ < nr vind (murt. Sm myös vinn) vinda 
’kaivon vipu (brunn(s)vind(a)); nuottaveneen kela’, vinda ’vääntää, kiertää; nostaa vettä kaivosta 
vintturilla; kelata nuottaa; kiertyä, kiemurrella, luikertaa’ (mn vinda ’vääntää, kiertää, punoa’, ns 
Winde ’vintturi, kerinpuut’, winden ’vääntää, kelata, punoa; kiertyä, puikkelehtia’; vrt. vintilä). – 
Vi vinn (g. vinna; Wied nom. myös vind) ’vintturi, vinssi; kaivonvintti’ < ositt. ruots, ositt. saks; vi 
vintur (g. -i) ’laahausankkuri, naara’ ? < sm; li vīnda ’vintturi, kaivonvintti’ < latv vinda, murt. 
vind id. < saks.; lpN vinꞋtâ, finꞋtâ (In) ’kaivonvintti’, vinꞋtit ’vintata vettä kaivosta’ < sm (SSA 3: 
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454 s.v. vintti2). vintti - - vir. vintur (g. -i) ’laahausankkuri, naara’ < ?suom.; liiv. vīnda ’vintturi, 
kaivonvintti’ < lät. vinda, murt. vin̄D id. < saks. - - (SKES 1778–1779). 

va venttur/i Lu, g. -ii Lu (ristamisi maasse löödud keppidest moodustuv) köite kuivatamise koht; ventturi 
on kepit, kummad on löötü maχχaa, kuivõtataa rihmoi v. on kepid, mis (on) löödud (ristamisi) 
maha, kuivatatakse köisi. (VKS 7: 149.) 

SSA (3: 454) esittää viron sanan vintur ’laahausankkuri, naara’ suomesta lainautumisen 

kysymysmerkillä. SMSA:n sanalippujen mukaan suomen sanan vintturi levikki on 

lainautumista ajatellen hieman ongelmallinen: se esiintyy murteittain mutta aivan liian 

kaukana rantamurteen kontaktialueesta. Suomeen vintturi ’kierrettävä kelaus- ja 

nostolaite; kaivon vipu’ on lainattu ruotsista (SSA mp.). EMKK:n sanalippujen mukaan 

rantamurteen sanan merkitys vaikuttaa kuitenkin olevan ’köysiharkki, haarapäinen 

kuivatus- tai tukipuu’ ja EKMS:n (IV: 64) mukaan vinturid ’korentoa kannattelevat 

haarapäiset tuet’. EKMS:n (II: 371) mukaan Kuusalussa vintur merkitsee myös ’kõver 

raudpoom, varustatud tõstetalidega, tarvitatud laevatreppide ja päästepaatide 

tõstmiseks’, mikä onkin sama kuin ruotsin ja suomen sanan merkitys. Sen sijaan 

suomen sana vintti esiintyy laajalti Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa, joten 

rantamurteen sana voisi olla laina ja oma -ur-johdos siitä. Johtamisen tarpeen on voinut 

aiheuttaa koko pohjoisviron murteiden alueella esiintyvä venäläinen laina vintis 

’humalassa’ (vinti ’humalaan’). Vatjassa on rantamurteen kanssa täysin 

samanmerkityksinen sana ventturi. 

visa subst. ’~kalaveri/kalanveri’ Jõe Kuu Hlj   < sm visva PARANNETTU ETYMOLOGIA 

visa ’~kalaveri’ Jõe Kuu Hlj (VMSK); Wied wiza g. wiza (NW) ’Fischblut (in der Fischersprache)’ (W 
1375); visa, - ’Fischblut (in der Fischersprache)’ Wied. dial. NW, als tabuwort gebracht, etymol. = 
I. visa, s. Loorits, Vir. (EEW 3887.) 

sm visva yleinen, es. kaikilla murrealueilla. asu visva HÄM KYM KARE. | HÄMP pohjoisosa: Veneessä on 
kalan visvaa. Län | HÄMK pohjoisosa: visva tunnetaan, mutta myöskin visu-sanaa on käytetty 
samassa merkityksessä KosHl 1933 | KYM: visva Iitti | visma tav. Kymi | asu visva/visma Lapinj 
Vehk Vla | KarE: KanJ | yks. part. visvua KARK. (SMSA.) visuvesi ’visva’ VARP-U-Y SATE-L | 
lisäksi yksi esiintymä HÄMK pohjoisosa Pad (SMSA). visva (Jusl 1745; yl.) (SSA 3: 463); 
apokooppiset muodot (visva > *visv >) visu, visa, visuvesi id tunnettuja länsisuomessa (SKES 
1794–1795). 

Södermanin (1996: 142) mukaan rantamurteen visa on todennäköisesti laina suomesta, 

sillä vastaavat muodot esiintyvät suomen länsimurteissa. SMSA:n sanalippujen mukaan 

muotoa visa ei kuitenkaan esiinny Hämeessä, ja muut länsimurteet ovat nähdäkseni 

maantieteellisesti turhan kaukaisia. Mielestäni voi olettaa sanan visva13 tavurakenteen 

                                                 
13 Yleisviroon sana todennäköisesti lainautuisi pitkän ensi tavunsa vuoksi nominissa loppuheittoisena 
*visv : visva. 
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lainautuessa muuttuneen (sm vis-va > Jõe Kuu Hlj vi-sa) samoin kuin on tapahtunut 

rantamurteen omaperäisen yhdyssanan varateivas määriteosassa. Siinä yleisvirolaisen 

sanan varb g. varva p. varba genetiivimuodon v on kadonnut ja sanan tavurakenne on 

muuttunut (yl. var-va → Jõe Kuu va-ra). Tämä merkitsisi tavunalkuisella v:llä olevan 

rantamurteessa tendenssi heittyä ja mahdollisesti myös kaksitavuissa ensi tavun 

rakenteen CV olevan preferoidumpi kuin CVC. Toisaalta metateesi on tuottanut tavun va 

toisen tavun asemaan sanassa rahvasimmed ja sanassa sarvikad v on säilynyt 

konsonantin jäljessä i:n edessä, mutta nämä sanat ovat kaksitavuja pidempiä. 

 Södermanilla (1996: 142) on myös Hlj Lüg Jõh VNg Vai visma ’haavast erituv 

vedelik / haavasta erittyvä neste’ (VMSK:ssa vism(a)), jota hän pitää suomalaisena 

lainana tai sanojen visva ja vihma kontaminaationa. Kyseessä lienee suomalainen laina, 

sillä SMSA:n sanalippujen mukaan sanan asu on paitsi paikoin Länsi-Suomessa myös 

Kymissä visma ja molemmat muodot visma, visva tunnetaan Valkealassa, 

Vehkalahdella, Lapinjärvellä ja Kanneljärvellä. Kuusalussa tunnetaan lisäksi adjektiivi 

visane ’mädane, leemetav (haav) / mätivä (haava)’ (VMSK; myös Suhonen 1997: 460), 

joka lienee laina mm. Lemiltä muistiin merkitystä suomen sanasta visvainen. 

 Sanaa visa on Mägisten (EEW 3887) mukaan käytetty tabusanana, siis 

eufemismina – esimerkiksi saarilla käytetty kalanveren nimitys on lahju ~ lahu (Jäm 

Ans Khk Mus Pha Käi) ja sanan verine sijasta on sanottu lepane (Jäm Ans Khk Mar), 

mantereella lisäksi lepälene (Mar) (sanat VMSK; ks. myös Kendla 1997: 56). Mägiste 

viittaa Looritsin esittämään etymologiaan (EEW 3887; Loorits 1931). 

visur subst. ’lahja õlu / laiha olut’ Jõe Kuu   ? < sm visu + -ur UUSI ETYMOLOGIA 

/ ← viss + -ur 

visur sie oli üks visur, ei sie olnud oige olut Jõe Rohuneeme; visur, -i ’lahja õlu’ Kuu R (EMKK); vrt. 
viserik ’~lahja jook’ Hlj Jõh JõeK HljK; vissu ’liisunud õlu’ Jõh; vissar ’õunaviss; liisunud jook’ 
Jõh IisR; virrvomm ’~lahja õlu’ SJn, vikerpill ’lahja õlu’ Krj, virbum ’~õlu’ Jaa (VMSK). 
viidervomm, -i ’õlut’ (Wd., nlj.); viserik Jõe Kuu Hlj e. visur Kuu Jõh e. vissar e. vissu Jõh ’lahja 
õlut’, ’vana, hapuks läinud õlut’: va õlle v. on lahja ja kibeda võitu õlut Hlj; virrlakk: -? ’halb õlut’ 
Pöi: mis see v. suurem asi oli, lahja oli teine ka kui nonni silmavesi; viidervomm, -i ’õlut’ (Wd., 
nlj.) (EKMS IV: 738). vissar e. visur e. viserik Jõe ’halb, vanaks läinud kali (ka õlut v. viin)’ Jõh 
(EKMS I: 921). visur, -i ’lahja õlu’ Kuu (Vilberg 1922: 255). Wied wīder-womm s. womm (W 
1375), womm eri merk. viider-vomm etymol. unklar (EEW 3817). Vrt. viss ’~kängus puuvili, 
mossis inimene’ IisR Han Tor Hää Saa VJg Sim Ksi Pil KJn Vil Trv Ran San (VMSK), viss, -i Krl 
Plv e. vissik Jä e. vissikene Rõu ’metsõun’, ’metsik, hapu õun’: Üksainus metsõunapuu kasvas 
koplis, see kandis vissisid, niisuguseid üsna mõrudaid õunu (Ltk MK 5) (EKMS III: 327); viss, -i 
s. kõnek ’väike hapu õun’. Puu otsas kasvasid hapud vissid. Õunapuu alt saime mõne vissi. Ls. 
õunaviss. (EKSS.) viss : vissi : vissi ’väike hapu õun’; piltl ’pahur inimene’. Tundmatu päritoluga 
tüvi. (EES 610.) Jõh Iis vissar < viss (Toikka 2003: 106). 
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sm visu (Schr 1637 ’hera’; VR 1644 visa ’neste’) ’märkä, visva’ (visuvesi id.)) perustunee loppuheittoon: 
visva > *visv > visu (SSA 3: 463 s.v. visva); apokooppiset muodot (visva > *visv >) visu, visa, 
visuvesi id tunnettuja länsisuomessa (SKES 1794–1795). sm visva yleinen, es. kaikilla 
murrealueilla. asu visva HÄM KYM KARE, tarkemmin ks. artikkelia visa. | HÄMK pohjoisosa: visva 
tunnetaan, mutta myöskin visu-sanaa on käytetty samassa merkityksessä KosHl 1933 | yks. part. 
visvua KARK. (SMSA.) visuvesi ’visva’ VARP-U-Y SATE-L | lisäksi yksi esiintymä HÄMK 
pohjoisosa Pad (SMSA). 

Suomen ”(huonoa) nestettä” merkitsevä sana visu voisi olla sanan visur ’laiha olut’ 

laina-alkuperä, mutta suomen muodon levikki on länsisuomalainen ja itäisimmillään se 

SMSA:n sanalippujen mukaan esiintyy Kaakkois-Hämeen pohjoisosassa. Toisaalta 

visur voi olla johdos tuntematonta alkuperää olevasta viron sanasta viss ’kitukasvuinen 

hedelmä’, nykypuhekielessä ’pieni hapan omena’, joka murreaineistossa esiintyy 

koillisrannikkomurteen aluella kuitenkin vain Iisakussa. (Sijainti on kaukaisehko, mutta 

toisaalta suomenvaikutteista aluetta.) Muut vis-alkuiset laihan juoman nimitykset ovat 

samaa sanuetta ja todennäköisesti myös muut yllä esittämäni vi-alkuiset sanat liittyvät 

löyhästi yhteen. Toikka (2003: 106) esittää aineistonsa sanan Jõh IisR vissar ’pieni 

hapan omena; väljähtynyt juoma’ olevan johdos yleisvirolaisesta (saarten murre 

poislukien) sanasta viss ja vertaa sitä sanaan Jõh vissu ’väljähtynyt olut’. 

volt (voltu volk) subst. ’võldas / kivisimppu / ru stensimpa / sa Groppe’ (Cottus gobio) 

Kuu Hlj   ← võldas 

volt ~ voltu ~ volk ’~merihärg’ Kuu Hlj, võldas g. võlta (? KiHa) e. võldus (Hlj voldus, Wd.) e. võlthärg 
(KiKuu ja Wd.) e. volk, -u (JõeVi KuuTs) e. volkhärg (KuuKa KuuTs) e. merihärg (Jõe Kuu) + 
pari muuta nimeä ’Cottus gobio’; m. elab rannavetes, leetselgade all, ta on 5–7 sm pikk, musta 
värvi, jämeda kõhuga, ei liigu parvedes (KuuKiA) | voldus on merehärja moodi, aga ilma 
sarvedeta, kollakas-valge kirju kala, maitseva, aga sitke lihaga (HljKä) (EKMS I: 903). EKSS 
võldas, -e s. zool. ’mageveekogudes elutsev väike tumedate täppidega pruun kala (Cottus gobio)’ 
(vrt. merihärg ’arktiliste merede (ka Läänemere ja mõnede põhjapoolsete suurte järvede) ogaline 
põhjakala (Triglopsis quadricornis)’). Mäger (1973: 50): volt ’nolgus’ Kuu Hlj; volthärg ’nolgus’ 
Kuu; volk (g. volgu) ’nolgus’; ’võldas?’ Jõe Kuu; volkhärg ’nolgus’; ’võldas?’ Kuu; võlthärg 
’nolgus’ Wied.; ’võldas?’ Kuu – S-ste. Wied wõlt-häŕg g. härja = wõldus, mere-häŕg (W 1395); 
wõldus g. wõlduse, wõldukse (woldus) ’Meerochse (Cottus L.)’, = mere-häŕg, wõlt-häŕg (W 1394). 
volt voltu volk volt : voldi voltije : volti volti ’merihärg (kala)’ Voldid on sarvijega merihärjäd. 
Simbud on paremad kui voldid. Kuu Viinistu; ’merehärg, myoxocephalus quadricornis’ oda sie 
volt omale Kuu V. volthärg merihärjad, neil on sarved. aka volthärg (~härk̀), sen liha ei maitse, 
sie on ilma sarve(t)ta. nie lähtevät kammila verkku. Kuu Viinistu. voltu volttu ’piiksarvega (pikk, 
tahapoole) merihärg, sitke, halva maiguga lihaga’ me̮ned volttut tul’id volttud on ar’ili(k)kult 
suuremad, simppud on veiksemad. Hlj Vergi; volk mitm. volgid ’kirju kõhuga merihärg’ Nie volgid 
o hüäd keitäjess süüä küll, neh tuhliega. Kuu Pärispea; volk volkid on jälle paar haaralist sarve 
pääs, eks nie ka hakka kinni vergusilmisse, ku hendäs verkuje ligi aeva juhtuvad tukkima meress. 
Kuu Pärispea; volk n.pl. volkud ~ volkkud ’liik merihärgi’ rannas on viel simbut ja volkkud 
(~volgud) on, nü(ü)d nuored oska nendel vahet tehä enamb Kuu Tammistu 1959. (EMKK). võldas 
: võldase : võldast ’mageveekogudes elutsev väike tumedate täppidega pruun kala (Cottus gobio)’. 
Tundmatu päritoluga tüvi. (EES 616.) Võldas (Cottus gobio): noldus, ?nolk, ?volk g. volgu 
’nolgus’; ’võldas?’ Jõe Kuu, ?volkhärg ’nolgus’; ’võldas?’ Kuu, võldas Sp.-Rot, võldus Wied, 
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?võlthärg ’nolgus’ Wied; ’võldas?’ Kuu – S-ste (Mäger 1973: 17). Vrt. volt ’nolgus’ Kuu Hlj, 
volthärg ’nolgus’ Kuu. 

volt ~ voltu ~ volk on omaperäinen foneettinen variantti yleisvirolaisesta sanasta võldas 

g. võlta, jota ei kuitenkaan ole VMSK:ssa[!] ja jonka vartalo on tuntematonta alkuperää. 

Suomenlahden ulkosaarilla kivisimppua on käytetty syöttikalana; Seiskarissa sen 

nimitys oli virosta lainattu maimunen (< maim(une)). Lavansaaressa tuulastettiin 

syksyisin haavilla maimusia ja vontteja syöttikaloiksi. (Talve 1996: 128, 135.) Talve ei 

selitä mitä kalaa vontti merkitsee, mutta kysessä voisi olla sama kivisimppu, jonka 

nimityksessä on vaikutusta virosta. 

vähikane (vähikä(ne)) adj. ’väike / pieni, vähäinen’ Jõe Kuu 

vähikane ~ vähikäne ~ vähikä ’väike’ Jõe Kuu, vrt. vähegene (vähäkäine vähäke) ’väike’ Vai Emm Käi 
Rei Phl Var, vähike(ne) (vähikeine vähik) ’väike’ Jõe Kuu Jäm Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa 
Pöi Muh Emm Käi LNg Rid Mar Kir Lih Kse Han Var Mih Aud Trv Krk Hel Plv (VMSK). Wied 
wähikene g. wähikeze Dimin. von wähe (= wähekene) (W 1328). 

sm vähäinen omin. ’pieni’; useimmiten merk:een liittyy merkityksettömyyden, vaatimattomuuden 
vivahdus (NS VI: 617). vähäinen 1551 Agricola. vähä (Agr; yl.) ’kooltaan tai määrältään pieni; 
pieni määrä’, vähempi, vähin; sijam. vähän (Agr), vähemmän, johd. vähäinen, vähentää, vähätellä, 
väheksyä, vähintään, vähittäin, vähittäinen, yhd. vähävarainen ((As 1741)), vähäväkinen, 
vähäosainen ~ ink vähä ’vähän’, vähetä ’vähetä’, vähentüä ’vähentyä’, vähentǟ ’vähentää’, vähǖs 
’vähyys’, väh(h)äin ’vähän, jonkin verran’, vähhäisen ’vähän’ | ka vähä ’vähä, vähäinen, vähän’, 
vähäksie ’vähäksyä, pitää liian pienenä’, vähätellä ’olla välittämättä’, vähys ’vähyys, puute’, 
vähetä, vähenteä | ly ve vähä ’vähä(n)’, vähäin'e ’vähä(inen)’ | va vähä ’vähä(n)’, vähäizē 
’vähäisen’, vähättǟ, vähettä ’vähentää’ | vi vähe ’vähän, hiukan; (murt.) pieni’, vähene ’pieni, 
vähäinen, niukka’, vähesus ’vähyys’, väheneda ’vähentyä’, vähendada ’vähentää’, väike(ne), 
vähikke, vähikkäne ’pieni’ | li vǟʾki ’pieni’ (lpN væha (Lu In) ’vähä’ < sm vähä) = mdE - - Sanaa 
on pidetty varhaisena germ lainana, vrt. germ - - (SSA 3: 478.) vähe lmsm-mrd.: ld. vähä (Raun 
1982: 211). Gan wähäinen, -isen adj. dimin. i. a. wähä. wähä, -hän adj. ’liten’ (G 1089). Lönnr 
wähäinen a.; adv. wähäiseltä ’litet, ringa’ (L II: 205). vähäinen ensiesiintymä 1551 Agricola 
(Jussila 1998: 311). 

vähikane ~ vähikäne ~ vähikä on rantamurteen oma sisäheitoton sana, siis alun perin 

yhteisen itämerensuomalaisen sanan (varhaisen germaanisen lainan) virolainen, vanhan 

äännerakenteen säilyttänyt muoto. Tavallisesti kadonnut vokaalienvälinen h on säilynyt 

sanassa vähikä (ks. Must 1987: 87–88). Sanassa on myös suomenkaltainen deminutiivin 

-ne (vrt. sm -nen), virossa deminutiivi on tavallisesti -ke ja -ne esiintyy yleensä vain -ke-

deminutiiviin liittyneenä (-kene). Variantissa on vokaaliharmonia. Mustin (1995: 25) 

mukaan vahva-asteiset sisäheitottomat adjektiivit sinänsä ovat koillisrannikon alueen 

murteille ominaisia (esim. Jõe vanaaiGaseD, ennemuistene; Kuu arganahkane, 

järsküne). 
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väli adj. ’hõre (võrk) / harva (verkko)’ Jõe Kuu Hlj   < sm väljä 

väli Jõe, väli g. välja ~ väljä Kuu, väl'i Hlj ’hõre, (suurte silmadega võrk)’, väljas Jõe id (Söderman 1996: 
143). väljas Jõe ’hõre (võrk)’ (VMSK). 

sm väljä (asiak. 1597, yl. ’avara, tilava, laaja; (liian) suuri, löyhä’), merk. myös ’suurisilmäinen (verkko)’ 
(Schr. 1637) (SSA 3: 481). 

ka väljä ’väljä, tilava; avara, aava; verkosta: harva, isosilmäinen’, tav. mon. ’nuotan harvat verkot’. väĺĺät. 
Salmi | väĺĺiz on suuret silmäd, sygyzyl laskietah, keveäl nostetah; ńedäĺii kaks pietäh yhteh palah, 
sit kuivatah riihez ĺibo kylyz, eiga ĺiivu syöy. Säämäj | väĺĺy olis kuvottavu nuottah. Vitele ǁ Vrt. 
rontoväljä, seänväljä. rontoväljä ’rohdinlangasta kudottu siulaverkko (kesä- t. kierrenuotassa)’, 
seänväljä ’lähinnä povea oleva aivinainen verkko (kesä- ja kierrenuotassa)’. rondoväĺĺät on 
sorozes päi. talvinuotas (on) kai syväinväĺĺät, rondoväĺĺäh lumi tart̆tuu. Salmi (KKSS.) 

Söderman (1996: 143) pitää sanaa todennäköisenä suomalaislainana. Lainautuessaan 

suomen sana väljä on hakeutunut yleisvirolaisen sanan väli g. välja ’kenttä; pelto’ 

muottiin: suomen nominatiivimuotoisesta sanasta on tullut viron genetiivimuoto ja 

nominatiiviksi on saatu väli. 

värt subst. ’tõmmuvaeras / pilkkasiipi / ru svärta / sa Samtente’ (Melanitta fusca)        

Jõe Kuu   < ru svärta 

värt ’~lind’ Jõe Kuu, vart ’~lind’ Kuu (VMSK), Jõe Kuu vart ~ värt ’vaeras, Melanitta Boie’ < rts svärtta 
’Melanitta fusca’, svart ’must’. ”Vaerad on suured mustad merelinnud, kes siseveekogudele 
satuvad harva. Neid tuntakse seetõttu üksnes rannikul.” (Mäger 1967: 33–34.) värt ’tõmmu vaeras, 
Melanitta fusca’ KuuKa (EKMS II: 643). värt vär't vär'di pesa ol'i männi(k)ku mä(kiin.)l… siin 
tamme ääres oli vär'di pesa, siil' ävi(t)tas ära Jõe; vär't ’mingi lind’ vär'di pesa Jõe Rannaküla; 
värt v. vart Kuu Juminda. (EMKK). Vrt. vart Pra värt, -i ’Aythya’ PõKei Jõe Kuu: meri-v. (vt.!) | 
punapea-v. Jäm, vt.! | tutt-v. Jäm, vt.! e. ? jääpart | valgesilm-v. (vt.!) | v. on pardi seltsi, kosklast 
suurem, valge-musta-halli kirju, söödav Kuu. Vt verdi, vaeras, punanokk-vart, punavart! 
(EKMS II: 642). 

ru svärta svær ³ta ², sbst. ¹, f. l. r.; best. -an; pl. -or; äv. (numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) 
SVÄRT svær ⁴t, sbst. ², m. l. r.; best. -en ; pl. -or. (sverta 1623. svärt 1809–1888. svärta (-u-, -w-, 
-tt-) 1611 osv. ) [sv. dial. svärt, svärta; jfr d. sværte; avledn. av svart, adj.; anledningen till 
benämningen är hannens svartglänsande dräkt] 1) om den till gruppen ejderartade dykänder 
hörande fågeln Melanitta fusca Lin. (i sht förr äv. kallad vanliga svärtan ); äv. (i sht i zool. ) i uttr. 
vitnackad(e) svärta(n), fågeln M. perspicillata Lin.; förr äv. om dels den närstående fågeln 
Melanitta nigra Lin., sjöorre, dels, i pl., om släktet Melanitta Boie (förr kallat Oidemia Fleming) 
till vilket ovan nämnda fåglar i ä. zoologisk systematik fördes; äv. koll.; jfr svarta, sbst. 
¹ 1 , o. svärt-and. Gemene Siöfoglar äre allom nästan kunnoghe, såsom . . Suärttor, Allar, Dyker, 
Wiggiar . . Trwthen, Fiskmåsan, Thijran, Skarfuen, Åålkråkan. Forsius Phys. 163 (1611) 2) om 
dykanden Aythya fuligula Lin., vigg (som är svart till färgen); ss. senare led i ssgn myr-svärta. 
(SAOB 2006.) svätt, f. svärta: Fuligula fusca. Vb. (Rietz 1962: 702.) 

ruSm svärt svät̠ stm. 1 Fö l. stf. (pl. -or) Ku Svärta, fuligula. (OÖD II: 983.) 

värt on laina ruotsin samaa lintua tarkoittavasta sanasta svärta, kuten Mäger (1967: 33–

34) esittää. Pilkkasiipi (Melanitta fusca) esiintyy itäisellä Suomenlahdella14, joten laina 

on todennäköisesti saatu suomenruotsista. 

                                                 
14 Kuluvana vuonna pilkkasiipi on määritelty maailmanlaajuisesti erittäin uhanalaiseksi. 



196 

öö|lepsakas (üölepsäk) subst. ’öösorr / kehrääjä / ru nattskärra / sa Ziegenmelker’ 

(Caprimulgus europaeus) Kuu Hlj 

öölepsakas ~ üölepsäk ’öösorr’ Kuu Hlj, ööläbäkas ~ ööläbäkäs ’lind; nahkhiir’ VNg Lüg (VMSK). 
öölepsak(as) Kuu Hlj, öölopsakas ~ öölõpsakas Kad, ööläbakas VNg ’öösorr’. öölohakas ’öösorr’ 
Kad. öölokk, öölõlakas ’öösorr’ (Wd.). öösorr, -i Vän jm. (öösoru) e. laisk kull e. l. kukk e. 
ööpääsuke e. jne. ’Caprimulgus europaeus’ (EKMS II: 644). Kuu Hlj öölepsak Kuu üölepsak 
üösse lennab, umbes käu suurune. (Mäger 1967: 105.) Muita myös. Vrt. läbäkäs ’nahkhiir’ Lüg 
(VMSK). öölepsakas: öölepsak üölepsak (lind) oms. üölepsagu üölepsakkuije, os. üölepsakku 
üölepsakku ’öösorr’? Suveehtuel lendäb siin üölepsakku. Kuu Viinistu; üölepsäk (lind) kehräb 
nuoda para(n)ust Kuu Tapurla; öölepsakas öölepsa(k)kas ’öösorr, lind, lendab vahel öösel’ Hlj 
Vergi. (EMKK.) lõpsak/as, -a = lõlakas ’Nachtschwalbe’ Wied. dial. D, nach Mäger, Linnun. 105 
in Ksp-en Kuusalu, Haljala Zuss-en öö-, üölepsak ’id.’ estn. deskr.-onomatop. mit Adj.-suff. -kas 
(bzw. pejor. Dimin.-suff. -k, vgl. l. cit. pintsaku lepsakas (ein kurzer Rock), Kuusalu lepsak 
’albern, narrisch, leichtfertig’, Jõelähtme (lepsutab last üles-alla ’ein Kind in der Hand hüpfen 
lassen, machen’, man beachte Kadrina, Puhja leputama ’im Dorfe herumalauten’; vgl. folg. 
lopsi/ma, -n, -da = lopsima ’klapsen, schlagen...’, Wied. Interj. klops! klopsti! ’klatsch’ ÕS 
klõpsima ’leicht klappern, schlagen’; ? ostseefi. onomat. ? vgl. fi. Lnr lepsa, lepsu ’fladderaktig, 
fladdrig; lättsinning, narraktig menniska’; vgl. vorg. (EEW 1420). Vrt. lepsak(as) ’eblakas’ Kuu 
Hlj Kad, lepsakune ’eblakas’ Kuu (VMSK). 

Omaperäinen yhdyssana öölepsakas ~ üölepsäk on yölinnun deskriptiivinen nimitys, 

joka kuvaa sen lentotyyliä, ns. lekuttamista. Kehrääjä saalistaa lepakoiden tavoin öisin 

lennosta hyönteisiä, minkä vuoksi VNg Lüg ööläbäkas ~ ööläbäkäs voidaankin tuntea 

sekä merkityksessä ’lintu’ että ’lepakko’. Linnun ääni on kehräävä, mistä puolestaan on 

saatu deskriptiiviset linnun viralliset nimet sm kehrääjä, vi öösorr sekä viron 

murteittain esiintyvä ketraja ~ kedraja ~ keträi. Variantissa üölepsäk on sekä 

suomenmukainen üö-diftongi että vokaalisointu. Mägiste (EEW 1420) pitää sanuetta 

itämerensuomalaisena onomatopoeettisena ja rinnastaa kysymysmerkein suomen lepsa, 

lepsu. 

üsagi adv. ’iialgi/koskaan’ Jõe Kuu   ~ üsnagi 

üsagi ’iialgi’ Jõe Kuu, üsigi ~ üsiki ~ üžüki ’~iialgi, iganes, mitte sugugi’ Saa SJn Trv Krk Har Rõu Plv 
Se Lei (VMSK). üsagi e. üsi e. üsigi ’sugugi, kunagi’ (vn., KiHa LõPä): ei osanud ü. | seda ei 
võinud ü. ära arvata | ei ole kõnelnud ega liigutanud ü. | seda ei ole ü. olemas | mitte ü. ei kõlba see 
| vahest ei üsägi touse (VK) || tedda ei pea üzike kinni wottma (”Soddas.” § 29) | Ei ma teadnud 
üssagi mis seal sees olli (Sch. P.20) | Mitmed ei woinud koggoni (üssagi) leppida teisega (Sch. K. 
114) (EKMS I: 294), üsagi (Jõe) e. üsigi (üksi, üske, Räp Se Koi) ’iialgi, iganes’: jookse nii ruttu 
kui ü. jõuad | olgu missugune ü. | tee, mis ü. tahad! || tedda ei pea üzike kinni wottma (”Soddas.” § 
29) | Ei ma teadnud üssagi mis seal sees olli (Sch. P 20) (EKMS I: 604). Vrt. üsa ’üsna’ Kul Var 
Tõs Khn PJg Vän Tor Hää KJn San (VMSK). üsna ’võrdlemisi, küllaltki; päris, täiesti, lausa’. On 
arvatud, et tüve üks vana mitmuslik käändevorm, < *üksinä. (EES 637.) 

üsagi on omaperäinen variantti yleisvirolaisesta sanasta üsnagi, josta tunnetaan erilaisia 

n:ttömiä ja jälkitavun vokaalin suhteen vaihtelevia variantteja muistakin viron murteista. 



 197

EES (637) mainitsee sanaa üsna pidetyn vanhana monikon taivutusmuotona sanasta 

*üksinä, siis sm mon. ess. yksinä. 

üöge subst. ’~laine/hyökyaalto’ Jõe Kuu   ~ sm hyöky, hyökä 

üöge ’~laine’ Jõe Kuu, öök ~ hüök ~ hüög ’~laine, veevoog’ Kuu Hlj Emm Käi KuuK (VMSK). Sana 
tunnettu Pajusalun mukaan myös Khn Hää. ööge g. öögi (üöge) ’vesi, mis veepinna alt tagasi 
jookseb, kui lained seda vastu kallast uhuvad; kaldalt tagasi jooksev laine veepinna all’ Jõe Kuu 
(Vilberg 1910: 429), öök (üök) (g. -gi) ’rannalt tagasi veerev laine’ Kolga Kuu (Vilberg 1921: 
189). Vrt. öögam ’~suur laine’ Mus, öögama ’~lainetama’ Mus, ööklema ’~lainetama’ Jäm, 
üngam (öngam) ’suur laine’, hööguma ’(tuules) kõikuma’ Jäm Khk Phl, üägätus ’järvevee tõus ja 
alanemine’ Kod (VMSK). hööge g. hööke Hi e. höök, -i Emm Pra Kuu e. höögam Sa e. höögatus 
Kod ’veepinna all kaldalt tagasi voolav laine; suur laine peale tormi, mis pole enam paadile 
hädaohtlik, kuid teeb merehaigeks, lokse, lainete järelliikumine’: laine höök on sees veel | höögid 
ajavad oksendama | höögam on pikk ja hästi suur laine, tuleb peale tormi, ta ei murra Mus | höök 
käib tasaselt vaikse ilmaga, peale tuule lõppu veel Emm | h-d käivad alla Emm || Ma usun, oleksin 
. . . teda ometi veel aidata katsunud, kui mitte ööge mu venet eemalle poleks kannud (Tls M 72) 
(EKMS II: 405–406). üöge: höög hüög ’veevoog’ hüög vei laine rannast tagasi Kuu Viinistu; 
nämäd kardid et kui tuleb jälle se laine tagasi laŋgemine, hüök, et sie vieb jälle, ottab jalad ald 
ärä Kuu Viinistu; laine üög ~ üök ’tagasiveerev laine’ Kuu Tammistu; hüög oms. hüö os. hüögü 
’laine randa jooksmisel tagasi mere poole voolava vee voog’ Kuu Viinistu; tu(u)le hüök g. hüö 
(?kj. kahtleb) ’puhang, äkiline tuulehoog’ hakkas verävä lahti tegemä ja justku üks tu(u)le hüök 
lükkäs verävä kinni. Kuu Viinistu; öök üök ’veevool meres’ sg. g. hüögi, p. üökki, ill. üökki, pl. g. 
üökkije, p. üökki, ill. üökkiesse. Kuu Tapurla; öök laine öök ’tormiga tuleb vesi peale, põhjast 
jookseb vesi ära; laev kui ranna lähedale tuleb, randa ei satu, voolus põhjast peab vastu’ Hlj Vergi; 
üök üök viis puud rannalt tagazi ’tagasi veerev vool’ Hlj Käsmu; öök öögi Emm, Käi Luguse; öök 
üök, -gi ’rannalt tagasi veerev laine’ Kuu Kolga. öögam Mus. (EMKK). (h)ööge g. (h)ööke Hi 
’mere kaldalt veepinna all tagasivoolav suur laine’, laine (h)öök -i Hi (Emm, mutta myös Pra Kuu 
öek) ’laine lokse peale tormi’, öögamad Mus ’suured lained peale tormi’. Ei Wd. ~ sm. hyöky g. 
hyöyn PePo PoPo KePo Kai ’dyning, sakta svall, svallgång, brottsjö’. (Saareste 1953: 13.) 

sm hyöky s. ’rantaa t. karia vasten murtuva iso laine t. aallokko, myrskyaalto, tyrsky; maininki’. Tietoja 
HÄMP POHK-P KAI PERP, lisäksi yksittäistietoja. | Suuri hyäky vei mun paattini rannalta. Ika | 
venäläise herra poikii ol uimàs ni hyöky vei; se hukku, ei osant uija. UusVl | siin ̮ei (pienessä 
koskessa) ooh hyökyjä sen kummemmi. Him | se hyöky jo tullee ennen ko se tormi (= myrsky) 
tullee. Saloi | eri hyöky siinä kävi sillon kun ne viis henkiä hukku, vòe herranen àeka. Uta | siinä 
(koskessa) ne oli hyövyt kyllä. SuoS | Ku on kova merenkäynti nin kolomekki hyökyä tullee 
peräkkäin. Kemi; hyökä ’myrskyaalto, hyöky’. Joitakin tietoja VARP KYM KARE KAI, lisäksi 
yksittäistietoja. | Kato kun koht taas tulee hyäkä, korkiat laineet parskuu tual luaron ylitten. Vehk | 
Kävi niin kova hyökä että oli vaikiaa päästä rantaan. VirL | Vanha hyökä (= 
maininki) tulloo. Imp; hyöky|aalto ’myrskyaalto, hyöky’. Rinn. hyökäaalto. | Myrskyll ̮ain 
yhreksäs aalto on oikeen hyäkyaalto. Vehk | hyökyaalto ko tul ni se vei maata ja kaas 
Kuropatkinàlt ja veneet. UusVl; hyöky|laine ’myrskyaalto, hyöky’. | nyt taas tulee hyäkylainnehii 
kuj Jaakkolam pohjast (= pohjukasta) päin tuulee. Kymi (SMSK.) Gan hyöky, -kyn s. ’hafssvallet 
sedan det blifvit lugnt’ [dyning, jfr. hye], hyökyää v. neutr. impers. ’det swallar, upkastar som en 
bränvins panna drancken’, idem ac lainehtia, hyökyä inf. ’brusa, fräsa’ (G 184). Lönnr hyöky, 
hyökyn l. hyöwyn ’dyning, sakta svall; svallgång, brottsjö’; tuulen hyöky ’sakta vind’; jfr. hye, 
huoku, hyökä. hyökyaalto ’svallvåg’ (L I: 263). hyöky ensiesiintymä 1704 Forsström; hyökyä 
(aalloista) ensiesiintymä 1706 Wallenius (Jussila 1998: 63). hyöky (1704; et. Pohjanm Kain Peräp), 
hyökä (yl. Suomenl. rannikolla, muualla hajat.) ’maininki, aallokko, myrskyaalto’, hyökyä (1706; 
hajat. murt.), rinn. hyöätä, hyöytä (: hyökyää) ’aaltoilla (maininkeina); tyrskytä, tuulla kovasti’ ~ 
ink hȫkö ’rantaan lyövä maininki’ | ka (?<sm) hyöky (Salmi) ’maininki’, hyökä (Suistamo) 
’myrsky’ | vi (saarimurt.) (h)ööge (g. (h)ööke), (h)öök (g. (h)öögi) ’maininki’, öögamad ’myrskyn 
jälkeiset suuret aallot’, (Kuusalu) öök (g. öögi) ’rannalta takaisin vievä laine’. Ilm. samaa 
alkuperää kuin hyökätä, ks. tätä, ositt. sanan huokua etuvok. rinnakkaismuotoja. (SSA 1: 203.) 
hyökätä [ensiesiintymä 1642 Biblia] (Raam 1642; yl.) ’rynnätä kimppuun; (murt.) tulvia, kuohua’, 
(vanh.) hyökötä ’käydä kimppuun’, hyökytä ’id., tarttua (tauti)’, hyökyä (Sorol 1621) hyökkyä 
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’rynnätä (kimppuun), syöksyä’, hyökyillä, hyökiä (itämurt. EPohjanm) ’ryntäillä, liikehtiä 
levottomasti’, hyökkäys ~ vi (Saarenmaa) höökleda ’liikkua rauhattomasti, heittelehtiä, kääntyillä 
(lapsesta)’. Vrt. myös sm kaakkmurt. hyöklähtää ’tehdä jotain pikaisesti’, hyöklästellä, hyöklehtiä 
’liikehtiä levottomasti’, li īekǝ ’hypätä’. Samaan deskr.-sävyiseen sanueeseen kuulunevat (ainakin 
osittain) myös s.v. hyöky main. sanat. Kettunen 1938 LivW (sm ~ li), SKES 1955 95 (vrt. hyökyä). 
(SSA 1: 203.) 

ink hȫ|Gö s. -Gön, -köä ’rantaan lyövä maininki, hyöky’ Me (IMS 86).  
ka hyöky ’maininki (tuuli)’ oĺi vähäzem mallostunnuh tyyntynyt, ga hyögy kävyi, vie tšuilutti keinutti 

juuri hyvin. Salmi. hyökä ’myrsky’. hyögä. Suistamo. Hyökähteä ’syöksyä, tulvahtaa’. vezi 
hyökähti jiäm piäl. Suistamo. Hyökäissä deskr.v. alkau tuulla hyökäissä. Uhtua. (KKSS.) 

li hyökätä (LW 66–67) ilmeisesti vastine 

Mustin (1987: 49) mukaan KuuPõ sanassa (h)üök ’tagasiveerev laine’ on säilynyt 

fortisklusiili sanan lopussa myöhäisen loppukadon takia. Mustin (1987: 50) mukaan 

velaaripalataali- ja dentaaliklusiilin heikko aste on koillisrannikkomurteessa yleensä 

kadonnut pääpainollisen tavun vokaalin ja diftongin jäljessä, ja sanalla (h)üöG olisi 

ainakin Jõelähtmessä myös klusiiliton genetiivi (h)üö klusiilin säilyttäneen genetiivin 

üöGi rinnalla. 

 SSA:n (1: 203) mukaan sana on yhteinen suomessa ja virossa. Suomen hyöky, 

hyökä voisi sikäli myös olla lainanantajana, että sana esiintyy Suomessa paitsi viron 

kontaktialueilla (hyökä KYM KARE Vehk (hyäkä) VirL Imp, hyäkyaalto Vehk 

hyökyaalto UusVl, hyäkylaine Kymi sekä Varsinais-Suomessa) myös koko Pohjois-

Suomessa. Viron esiintymäalueet (Hiidenmaan Emmaste, Käina ja Pühalepa sekä 

Saarenmaan Mustjala ja Jämaja) sopivat kuvaan sikäli, että saarilla on paljon suomen 

kanssa yhteistä sanastoa (ks. Sedrik 1994, 1995). Levikki Kuusalun keskimurteessa on 

sijaintinsa puolesta myös ongelmaton. Saareste (1953: 13) pitääkin viron ja suomen 

sanoja samana. – Kihnun saarella tunnetaan ald, allõ ’järellainetus’ (VMSK), vrt. sm 

aalto. 

üösitel (üösetel) adv. ’öösiti/öisin’ Kuu Hlj   ← üö 

üösitel ~ üösetel ’öösiti’ Kuu Hlj, vrt. ’öösiti’: öilde Vas, öisiti Muh, ööseti (öösseti) VNg Jäm Khk Mus 
Vll Rid Kul Vig Kse Aud Juu Ann Koe Kad VJg Trm Hls Krk Ran, öösid Ris HMd, 
öösite (öössite ööside) Kuu Lüg Jõh IisR Vai Mär Vig Mih Khn Tor Ris JJn Koe Iis Kod Äks Plv, 
öösiti (öössiti) Khk Mus Muh Vig Kse Mih Tõs Kei VMr Iis Trm Kod Lai Plt KJn Trv, 
öössete (öösede) JMd JJn VMr Kad Rak Sim Räp, üössed Ris; öösilt (öössilt) ’öösel, öösiti’ Hää 
KJn Vil (VMSK). 

üösitel ~ üösetel on omaperäinen sanan öö johdos, jossa on yhdistyvät viron -ti-johdin 

koillisrannikkomurteisessa asussaan -te (vrt. Söderman 1996: 168) ja adessiivin -l-pääte; 

rantamurteen sanassa üö on suomenmukainen diftongi. Yleisviron vastineet ovat öösiti, 

öösel.
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3 AINEISTON KOKOAVA ANALYYSI 

Viron läntisen rantamurteen Jõelähtmen, Kuusalun ja Haljalan alueen aineistoni kahden 

pitäjän yhteisistä 201 sanasta 96 on substantiiveja, 49 verbejä, 16 adjektiiveja ja 41 

adverbejä. Kaikkien kolmen pitäjän 24 yhteistä sanaa, jotka olen merkinnyt yläindeksiin 

lyhenteellä JKH, jakautuvat 14 substantiiviin, kuuteen verbiin, yhteen adjektiiviin ja 

kolmeen adverbiin. Tämän analyysiluvun ensimmäisessä alaluvussa ryhmittelen koko 

225 sanan aineistoni ensin semanttisin perustein yleiskuvan saamiseksi ja toisessa 

alaluvussa alkuperän mukaan. Sanaston äänteellisiä piirteitä tarkastelen alkuperään 

keskittyvän alaluvun yhteydessä. Kolmannessa alaluvussa luon katsauksen rantamurteen 

sanaston leviämiseen. 

3.1 Sanaston semanttinen ryhmittely 

Sana-aineistoni aihepiiri liittyy kiinteästi kielenulkoiseen maailmaan: kielenkäyttäjien 

ympäristöön ja elämänpiiriin. Semanttisesti selvästi erottuvia ja tutkimalleni alueelle 

ominaisia ryhmiä ovat esimerkiksi rantalaisten elinkeinoon liittyvät veneen, verkon tai 

muun pyydyksen ja niiden osien ja valmistusvälineiden nimitykset. Kalannimiä 

käsittelen alaluvussa 3.1.3 hieman tarkemmin, sillä niiden siirtyminen kalalta toiselle on 

kiinnostavaa. Sama ilmiö on havaittavissa linnunnimissäkin (3.1.4). 

3.1.1 Saaristo ja meri 

Saaristoluontoa ja sen vettä, jäätä, lunta ja tuulta kuvailevat sanat akrik, hell, kalv, 

kahvlik, kiduhang, kivikune, korpud ~ korped, laum, laumama, lilluma, län(t)sikasJKH, 

riekJKH, tohuma, tuulemaJKH, tüve, vastrand, üöge. Tähän ryhmään voidaan liittää vielä 

sanat kontas, külmitama – merellä ei tunnetusti koskaan ole lämmin, ja avomereltä 

tuleva tuuli on lähes aina kova: leebumaJKH, leebutamaJKH, lepsuma, liebutama, 

liepuma. 

3.1.2 Merenkulku ja kalastus 

Merenkulkuun liittyvät veneiden nimitykset (luda, parsu, rüüspiik ~ rüspikJKH, viislaid ~ 

viislaadJKH), veneen osien nimitykset (kabin, kailat ~ kailetJKH, klitsrihm, kömbas, oust, 

pöngad, ruul, trae, varped) sekä erilaiset verbit (kihistama ~ kihistämä, kreitsima, 
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lauastama, lauastamaJKH, lenksima, märlama, surlama, sutjama, ravistuma, rindama, 

ruulima, tihtama, torssima). Näistä suuri osa on lainasanoja, mihin palataan alaluvussa 

3.2.5. 

 Kalastukseen liittyvät pyyntivälineiden, niiden osien sekä niiden valmistukseen 

ja käsittelyyn liittyvät nimitykset (aepuu, ahke, kalsi, kampar ~ kampur, kets, kruuk, 

kuersi ~ kuertsiJKH; kuets(i), leetepael, leetes ~ liete ~ liedeJKH, merss, näljanuot ~ 

näljänuot ~ nälgänuot, silmpaguJKH, sohk, vintur, väliJKH), kaloihin (parvenasa ~ 

parvenesä, visaJKH) sekä muutamat verbit (hajutama, aelema, nattima, torssima).  

3.1.3 Kalannimet 

Kalannimiä15 aineistossa on yhdeksän. Rantamurteen omaperäistä ainesta ovat atruneul 

~ atrunuel ’madunõel/siloneula’ (Nerophis ophidion) tai ’merinõel/särmäneula’ 

(Syngnathus typhle), lestas ’lestakala/kampela’ (Pleuronectus flesus, Pleuronectus 

platessa), luhe ’lõhi/lohi’ (Salmo salar), nahklohe ’laiha lohi’, tuuleviuk 

’madunõel/siloneula’ (Nerophis ophidion), volt ~ voltu ~ volk ’võldas/ kivisimppu’ 

(Cottus gobio). Omaperäinen tai mahdollisesti latviasta lainattu on traks ~ raks ’ogalik / 

kolmipiikki, rautakala / lv kazrags’ (Gasterosteus aculeatus), käännöslaina ruotsista tai 

todennäköisemmin laina suomesta taas on seitselg ’merivarblane / rasvakala / ru 

sjurygg’ (Cyclopterus lumpus). Saksasta on lainattu nimi trulling ~ trülling, joka 

rantamurteessa merkitsee ’väike tobias / pikkutuulenkala’ (Ammodytes tobianus) tai 

’suurtobias/isotuulenkala’ (Hyperoplus lanceolatus, Ammodytes lanceolatus). Viron 

yleiskielessä sanan trulling merkitys on kuitenkin ’kivennuoliainen / ru grönling / sa 

Bachschmerle’ (ennen Nemachilus barbatulus, nyk. Barbatula barbatula) ja nimen laina-

alkuperä saksan Gründling, joka puolestaan merkitsee ’rünt / törö / ru sandkrypare’ 

(Gobio gobio). Nimien sekaantumista ja kalalta toiselle siirtymistä selittänee 

asianomaisten kalojen samanlainen pitkulainen muoto. Yksi syy erilaisten kalannimien 

suureen määrään on uskomuksien ja sanakieltojen aiheuttama salakieli: merellä ollessa 

kalaa ei saanut nimittää sen oikealla nimellä (esim. Kendla 1997: 56; tarkemmin Loorits 

1931). – Saksasta on saatu myös jo ruoaksi valmistetun kalan nimitys pütling ~ pötling 

~ pitling ’savusilakka’. 

                                                 
15 Viron kalannimistä ks. Mäger 1973, 1976; Kendla 1997, 1999, 2005a, 2005b. 
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3.1.4 Linnunnimet ja kasvinnimet 

Seitsemästä linnunnimestä16 omaperäisiä ovat linnun ulkonäköä kuvaava yhdyssana 

lumelind ’sabatihane/pyrstötiainen’ (Aegithalos caudatus caudatus) ja elintapoja 

kuvaileva öölepsakas ~ üölepsäk ’öösorr/kehrääjä’ (Caprimulgus europaeus); viron 

yleiskielisen nimityksen foneettinen variantti on rohukosel ’rohukoskel / tukkakoskelo, 

pikkukoskelo’ (Mergus serrator). Ruotsista on lainattu värt ’tõmmuvaeras / pilkkasiipi / 

ru svärta’ (Melanitta fusca) ja suomesta risla, joka merkitsee ainakin Haljalassa 

’punajalg-tilder/punajalkaviklo’ (Tringa totanus). Nimi risla on otettu toiselta 

punajalkaiselta linnulta, sillä suomen risla – kuten sen laina-alkuperä ru gris(s)la – 

merkitsee ’krüüsel/riskilä’ (Cepphus grylle). Suomesta on lainattu karbas ~ karpas 

’kormoran / merimetso, karppa / ru storskarv’ (Phalacrocorax carbo); rantamurteen 

yhdyssanan kalahänd ’änn/merikihu’ (Stercorarius parasiticus) mallina on ollut suomen 

hänni, Virolahdella tunnettu nimitys merilokille (Larus marinus). Näistä seitsemästä 

linnusta viisi on merilintuja. 

 Kasvinnimistä17 rantamurteen omaperäisiä ovat kaiba(j)usrohi, kaibasrohi 

’nõmm-liivatee/kangasajuruoho’ (Thymus serpyllum), joka Suursaaren ja Tytärsaaren 

murteissa esiintyy muodossa kaipooheinä. Rantamurteen oman yhdyssanan narilill 

merkitys on ’kibe tulikas / niittyleinikki’ (Ranunculus acris). Nimet viittaavat kyseisten 

kasvien kansanlääkinnälliseen käyttötarkoitukseen ja ne on saatu lisäämällä sanoihin 

rohi ’heinä’ ja lill ’kukka’ hoidettavan asian nimestä johdettu yhdyssanan määriteosa tai 

pelkkä vaivan nimitys (nari). Rantamurteen vahermu- ~ vaher- ’vaarikas/vadelma’ 

(Rubus idaeus) on itämerensuomalaisen sanan oma variantti, joka esiintyy Tytärsaarella 

muodossa vaherma. 

3.1.5 Kulttuuri ja ihminen 

Henkistä kulttuuria edustavat pääasiassa arkeen, juhlaan, tapoihin ja uskomuksiin 

liittyvät sanat ari, juhlad, kaepäev, külakurn, maarjatuli, mardajusJKH, piiastama, 

sanalasku, tabanipäev, tuusija, toivuma ’toivoa pahaa, kirota’. 

Aineellista kulttuuria käsittelevät jäällä liikkumisesta kertovat keilimaJKH, 

klitsudJKH, potk(u)kelk; rakentamiseen liittyvät obajus, ruutune, sarvikad, talvas, 

                                                 
16 Viron linnunnimistä ks. Mäger 1967, 1969. 
17 Viron kasvinnimistä ks. Vilbaste 1993. 
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varateivas. Pukineita ovat kurpad, pompu, riemutim(m)ed sekä niiden valmistamiseen 

liittyvä sana on kankaankudonnassa käytettävä sukkulane. Ruoka- ja juomakulttuuriin 

kuuluvat imel, litrane, praaseldama, purjestama, preksJKH, hudikas, simama, visur. 

 Ihmiseen itseensä ja terveyteen liittyvät ilgihualasti, kisked, kolistund, kontas, 

kuuluksisJKH, külmetama, laagvesiJKH, lipsmed, marraskilla, rahvasim(m)ed, 

rajasi(me)d, rousk, sulutaud, surnennesaJKH, tores. Osalla näistä sanoista voi 

luonnollisesti viitata myös eläimiin, ja eläinten pidosta kertovatkin hingal(u), lekut pl. 

legutimmed. 

Ihmisäänen tuottamiseen liittyviä verbejä ovat jängutama, kieksuma, ruigutama; 

liikeverbejä ovat kebastama, kihistama, kihnutamaJKH, lepsuma, lepsutama, leemutama, 

luogitama, lüdistama, niiutama, piibama, rindama. Epätoivottua käytöstä kuvaavat 

verbit haadama, hebeldama, kühnämä, lihvendama, siepama. Negatiivissävyisiä 

ihmisen nimityksiä tai jopa suoranaisia haukkumasanoja ovat largin, lurp, tuiamus; 

ventu taas on merkitykseltään positiivinen ja muiaJKH neutraali. 

Aikaa, tilaa, paikkaa ja erityisesti tapaa ilmaisevia adverbejä aineistossa on 

paljon (mm. alglõpmata, varemi, üsagi, üösitel; kuuluvis; iaspäidi, muual(l)e; 

kiirem(m)i, kolejast, huonust, ahugalla, kohevilla, läädakil, märginesä, ripakilla, 

tiivil(lä), vildakilla, poolil(l)a, laiutasa, uudenesa, tervenasa, tükkinasa, tohutasa, 

uhal(l)asaJKH). Muita kuvailevia sanoja ovat esim. ahker, latsikune, teistmoodine, 

vähikäne. 

3.2 Sanaston ryhmittely alkuperän mukaan 

Sana-aineistoni jakaantuu alkuperältään virolaisiin sanoihin, suomen ja viron yhteisiin 

sanoihin, itämerensuomalaisiin sanoihin ja lainasanoihin. Tässä alaluvussa tarkastelen 

samalla virolaisten sanojen fonologiaa (rantamurteen ominaispiirteiden kannalta); laina-

sanojen morfofonologinen tarkastelu tapahtuu omassa alaluvussaan 3.2.4.2. Suomesta 

lainautuneiden sanojen fonologinen tarkastelu seuraa luvussa 4. 

3.2.1 Rantamurteen omaperäiset sanat 

Rantamurteen omaperäisiä ja laajemmin virolaista alkuperää olevia sanoja on 

aineistostani lähes puolet. Virolaisiksi sanoiksi nimitän sanoja, joilla on foneettisia 

variantteja muuallakin virossa mutta ei vastineita muussa itämerensuomessa. Nämä 
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lekseemit jakautuvat perussanoihin, johdoksiin, yhdyssanoihin sekä foneettisiin 

variantteihin. Yhdyssanojen osiksi on voitu yhdistellä laina, yleisviron sana tai 

yleisviron tai muun murteen sanan foneettinen variantti. Suuri osa sanastosta on 

ekspressiivistä. Aineistossani esiintyvän omaperäisen kontaminaatiomuodon käsittelen 

johdosten yhteydessä. Muutamat omaperäisten sanojen merkityksenkehitykset käsittelen 

yhdessä lainasanojen merkityksenkehitysten kanssa luvussa 3.2.5.3. Sellaiset 

rantamurteen sanat, joihin on vaikuttanut suomen malli, esitän suomalaislainojen 

tarkastelun yhteydessä luvussa 4. 

3.2.1.1 Rantamurteen omaperäiset perussanat 

Sellaisia aineistoni perussanoja, joille en toistaiseksi ole löytänyt mitään 

itämerensuomalaisia vastineita enkä edes muiden viron murteiden foneettisia 

variantteja, ovat onomatopoeettinen substantiivi preksJKH ’herkkuruoka; munakas’ sekä 

verbit kärama ~ kärämä ’kestää’, leemutama ~ liemutama ’ajaa takaa’. Verbeistä 

ainakin jälkimmäinen on ekspressiivinen, ja pitkä keskikorkea vokaali on diftongiutunut 

(Must 1995: 21) sen Kuusalun variantissa. Sanassa preks on rantamurteelle tyypillinen 

sananalkuinen konsonanttiyhtymä. 

3.2.1.2 Rantamurteen omaperäiset johdokset 

Rantamurteen omina substantiivijohtimina esiintyvät aineistossani -kas/gas, -as, -us,  

-ur, -ja, -sti. Niillä muodostettuja johdoksia ovat (-kas/gas:) lajakas ~ lajagas ’läimäys’ 

(← lajata-ma), län(t)sikasJKH ’länsimyrsky’ (← län(t)s); (-as:) lestas ’kampela’ (← 

lest), talvas ’kiila’ (← talb; vrt. teivas), tihnas ’tiheä’ (← tihn); (-us:) tuiamus ’hidas 

ihminen’ (← tuiam ← tuia-ma); (-ja:) tuusija ’noita’ (← tuusi-ma); (-sti:) näppisti ~ 

näbisti ’puristin, nipistin’ (← näpp). Johdin -ur on sanoissa vintur (← < sm vintti), visur 

(← < sm visu / ← viss), Hlj kampur (← < ru kamper). Kasik (2009: 116–117) pitää -ur-

suffiksia vanhana sekä uudempien omien sanojen että hyvin vanhojen lainasanojen 

liitteenä, Neetarin (1989: 46) mukaan suffiksin r-elementti on osin suomalais-ugrilaista, 

osin (eniten germaanista) laina-alkuperää. 

 Substantiiveista johdettuja verbejä ovat keilimaJKH ’luistella’ (← keil) , 

luogitama ’kiemurrella’ (← look), nattima ’nostaa kalaa vedestä natalla’ (← natt), 

rindama ’painia vastatusten; pitää venettä paikallaan yläkeholla nojaamalla’ (← rind), 

tohuma ’höyrytä (merestä nousevasta sumusta)’ (← tohu) sekä -sta-johtimella 
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muodostettu piiastama ’käydä yöjalassa’ (← piiga). Verbeistä on johdettu -sta-

johtimella kihistama ~ kihistämä ’kiiruhtaa, kiirehtiä, rientää’ (← kihutama), 

purjestama ’juopotella’ (← purjutama). Deverbaalinen johdos on viibut(i) ’kellon 

heiluri’ (← viibutama). Adjektiivinjohdin -ne on sanassa latsikune ’litteä, latuskainen’ 

(← latakas, lapergune, lapik, lame jne.). Johtamalla saatuja adverbejä ovat käimatseld ~ 

käümätseld ’käymäseltään’ (← käima ~ käümä), üösitel ~ üösetel ’öisin’ (← üö). 

Omaperäisen yhdyssanan teist|moodine perusosa on johdettu yleisvirolaisesta sanasta 

moodi ’-lainen; tavoin’. 

 Kontaminaatioita voidaan pitää johtamiseen kuuluvana erikoisryhmänä (esim. 

Häkkinen 1997: 101). Aineistossani on yksi omaperäinen kontaminaatioverbi haadama 

’haalia, ahnehtia’, joka on todennäköisesti suomeen ja viroon (sekä ilmeisesti suomen 

kautta myös vatjaan) ruotsista saadun lainaverbin haalama ja itämerensuomalaisen, 

alkuaan venäläistä lainaa olevan verbin raadama kontaminaatio. raadama on 

rantamurteen alueella suomalaista laina-alkuperää. 

 Painottoman tavun jälkeinen geminaattaklusiili on korvautunut umpitavussa 

yksinäisklusiililla (Must 1995: 17) sanassa lajagas, mutta sanalla on myös variantti 

lajakas, jossa tätä koillisrannikkomurteelle tyypillistä muutosta ei ole tapahtunut. 

Geminaatta onkin yleistymässä juuri rantamurteen länsiryhmässä. Sanasta länts(i) -kas-

johtimella johdetussa sanassa län(t)sikasJKH on sekundaarinen nasaalin ja sibilantin 

välinen dentaaliklusiili, jonka synty Mustin (1995: 18) mukaan liittyy koillisrannikolla 

murteittain ja sanoittain tapahtuneeseen (*nti>) ns-yhtymän säilymiseen. Vokaali on 

säilynyt nominatiivin lopussa sanan viibut variantissa viibuti. Pitkät keskikorkeat 

vokaalit ovat diftongiutuneet (Must 1995: 21) sanassa luogitama ja sanassa üösitel 

~ üösetel. rindama on johdettu vahvasta vartalosta. 

 Inessiivimuotoinen adverbi kuuluksisJKH ’hereillä (nukkuvaa teeskennellen)’ (< 

kuulu-) on oma johdos. Ablatiivi on niin ikään omassa johdoksessa käimatseld ~ 

käümätseld ’möödaminnes/käymäseltään’, joka voisi olla myös suomesta lainattu. 

Variantissa käümätseld on vanhalle murteelle tyypillinen ü-loppuinen diftongi äü (Must 

1995: 22). Näiden lisäksi rantamurteessa on joukko omanlaisiaan adverbejä, joiden 

muodostustavat poikkeavat muualla Virossa käytetyistä. 

Possessiivisuffiksilla muodostetut adverbit ovat rantamurteelle tyypillisiä. 

Suomen essiivin päätettä (-nA) niissä vastaa -na ~ -ne, joista jälkimmäisessä jälkitavun 
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ä on substituoitu e:llä. 3. persoonan possessiivisuffiksilla -sA on muodostettu adverbi 

(Must 1987: 207–209, 219–223). Toisaalta Mustin (1987: 216–217) mukaan Kuusalun 

kansanlauluissa esiintyy vanhaa suomenmukaista possessiivisuffiksillista ne-

komitatiivia, johon hän määrittelee sisällöltään essiivisten adverbien palautuvan. Tästä 

esimerkkinä annetaan mm. aineistooni kuuluva parvenesä ’parveviisi’ (mp.). 

Aineistossani esiintyvät märginesä ~ märginasa ’märjalt/märkänä(än)’, parvenasa ~ 

parvenesä ’parvena/parvena(an)’, surnennesa ~ surrenesä ~ surmennasaJKH 

’surnult/kuolleena’ tervenasa ~ tervenesä ’tervenisti/kokonaan’, tükkinasa ~ tükkünesä 

’tükkidena/palasina(an)’, uudenesa ~ uudennasa ’uuelt/uutena(an)’, laiutasa ’laiuti/ 

leveydeltään’, tohutasa ’uhal/uhalla(nsa); takia’, uhal(l)asaJKH ’uhal/ uhalla(nsa); takia’. 

Adessiivin suomenmukainen loppuheitoton ja geminaatan sisältävä pääte -llA on 

rantamurteessa selvästi produktiivinen. Aineistoni sisältää omaperäisesti johdetut sanat 

kohevilla, (läädakil ~) läädägillä, marraskilla, ripakilla ~ ribagilla, vildakilla, jotka 

yleisvirossa olisivat -l-päätteisiä. Merkityksessä ’kohevil’ esiintyvät myös ahugalla ~ 

ahukala, kahukala. Adverbit polvil(l)a, poolil(l)a taas on muodostettu yleisvirossa 

päätteellä -li. Mustin mukaan -li-suffiksi esiintyy koillisrannikon murteissa usein 

geminoituneena muodossa -lli ~ harv. -lle, mutta Jõelähtmen Pranglin saarella ja 

Kuusalun pohjoisrannoilla tätä vastaa tavallisesti adessiivinen suffiksi -(l)lA (1987: 

151). Sanassa hulgal(l)a on kuin viron sanaa olisi taivutettu suomen tavoin, vrt. hulga-

kesi/jouko-lla; kyseessä on jälleen omaperäinen johtaminen omaperäisellä suffiksilla. 

Mustin (1995: 19) mukaan rantamurteessa konsonanteilla m, n, l, v on vahva taipumus 

geminoitua sekä geminaatalla säilyä sivupainollisessa tavussa, tyypittäin ja murteittain 

myös pääpainollisessa pitkän tavun jälkeisessä ja painottoman tavun jälkeisessä 

asemassa. Rantamurteen länsiryhmälle ovat Mustin (1995: 43) mukaan tyypillisiä 

adessiiviset -l(l)A-päätteiset adverbit hulgal(l)a, polvil(l)a, poolil(l)a sekä adessiiviset 

liitsufiksid kohevilla, (läädakil ~) läädägillä, marraskilla, ripakilla ~ ribagilla, 

vildakilla, ahugalla ~ ahukala, kahukala. 

 Suomenmukaisella komparatiivin tunnuksella -m(m)i johdettuja ovat sanat 

kiiremi ~ kiiremmi, paremi, varemi. Mustin (1987: 225) mukaan koillisrannikon 

murteessa on paljon komparatiivisia adverbejä, jotka merkitykseltään vastaavat yleensä 

viron tavallisia mini-liitteisiä adverbejä. Must (mp.) luettelee mm. aineistoni kolme 
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adverbiä (Jõe parem̆mi, kiirem̆mi, varemi). Nämä Must luokittelee yksikön tai monikon 

instruktiivin päätteellisiksi ja vertaa niitä suomen adverbeihin varhemmin jne. 

3.2.1.3 Rantamurteen omaperäiset yhdyssanat 

Rantamurteen omaperäisiä yhdyssanoja ovat ulkonäköä ja elintapoja kuvaavat 

kalannimet atruneul ~ atrunuel, nahklohe, tuuleviuk sekä linnunnimet kalahänd, 

lumelind; kasvien kansanlääkinnälliseen käyttöön viittaavat kasvinnimet kaiba(j)usrohi, 

kaibasrohi, narilill. Koiperhosen nimitys tuhkanoi(u) viittaa ilmeisesti ainakin 

harmaaseen väriin ja nuhan nimitys sulutaud nuhan aiheuttamaan tukon tai sulun 

tunteeseen. Esineitä ovat aepuu, humoristinen näljanuot ~ näljänuot ~ nälgänuot sekä 

nügajusuks ~ nügäjüsuks, varateivas; juhliin ja leikkiin liittyviä sanoja külakurn, 

maarjatuli. Oma yhdyssana teist|moodine sisältää lisäksi omaperäisen johdoksen (tästä 

ks. lukua 3.2.1.2). Jotkut näistä sanoista sisältävät rantamurteelle ominaisia 

äännepiirteitä (atru, kaiba(j)us, kaibas, lohe, nuot, neul, nuel, nälgä, nügajus 

~ nügäjüs). Rantamurteen ja suomen yhteiseltä vaikuttaa lumeen viittaava sana kidu, 

joka esiintyy kantohangen nimitys kiduhang. Sanalla sulutaud on myös suomessa 

vastineita, mutta ne lienevät syntyneet rinnakkaiskehityksen tuloksena. 

 Rantamurteen omia yhdysanoja ovat myös instruktiiviset (Must 1987: 218) 

adverbit iaspäidi ~ iäspäidi ’ida pool / idässä päin’, jalgupäidi ’jalgupidi / jaloistaan, 

jaloin’, kahtapäidi ’kaksipidi / kahdella tapaa, kaksin päin’, päälpäidi ~ pialpidi 

’pealpool / yläpuolella, päällempänä’, toist(a)päidi ’teistpidi / toisinpäin’. Postpositiossa 

päidi on suomenmukainen diftongi, ja Must vertaa sanaa suomen postpositioon päiten 

(Must 1995: 43). Sana vaikuttaa viron ja suomen postpositioiden kontaminaatio-

muodolta (vi pidi + sm päin > -päidi). Söderman pitää Jõe VNg Vai JõeK sanaa päi 

(VNg päi menema, JõeK päi tuult ’vastatuuleen’, Vai päi oidama ’kryssätä’) lainana 

suomen postpositiosta päin (1996: 99). Sanassa ias ~ iäs klusiilin heikko aste on 

kadonnnut pääpainollisen tavun vokaalin jäljestä (Must 1995: 16). Sanassa kahta on 

suomenmukainen partitiivimuoto (vrt. yl. kahte), sanassa toist(a) suomenmukainen 

o:llinen vartalo, jonka variantista puuttuu loppuheitto (vrt. yl. teist). Sanassa pääl on 

suomenmukainen diftongoitumaton pitkä vokaali (vrt. yl. peal), Jõelähtmen variantissa 

pial taas pitkän keskikorkean vokaalin diftongiutuminen, joka tapahtuu myös suomen 

savolaismurteissa. Instruktiivinen adverbi sülirüsi ’suin päin’ on rantamurteen ikioma. 
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Loput aineistoni yhdyssanat ovat sellaisia yhdistelmiä, joita ei muualta virosta ole 

dokumentoitu. 

 Sanassa atru on tavunloppuinen dentaaliklusiili säilynyt vaihteluttomana 

fortiksena, kuten koko koillisrannikon murteelle on tyypillistä (Must 1995: 15). Sanassa 

neul on alkuperäinen *-kl-yhtymä edustettuna u-loppuisella diftongilla kuten suomessa. 

Sanoittain esiintyy siirremuotoja kuten nuel. (Mts. 17.) Mustin (1987: 60) mukaan 

Kuusalun Kolgan ja Kõnnun rannan murteessa on historiallisen dentaaliklusiilin 

paikalle syntynyt tavunraja tai siirreäänne j kuten aineistoni sanassa kaibajus, joka 

onkin esimerkki ilmiön esiintymisestä sanoittain Kuusalun naapurimurteissa Haljassa ja 

Jõelähtmessä (mts. 61). i-loppuiset diftongit ovat tavallisesti säilyneet (Must 1995: 21) 

kuten sanoissa kaiba(j)us, kaibas, mutta tapauksittain esiintyy diftongin 

jälkikomponentin madaltumista erityisesti v:n ja r:n edellä (Must 1995: 22), kuten on 

tapahtunut variantissa kaepäev. Pitkä keskikorkea vokaali oo on diftongiutunut (Must 

1987: 21) sanassa nuot. 

3.2.1.4 Rantamurteen omaperäiset foneettiset variantit 

Oma ryhmänsä ovat sellaiset variantit, joilla on vain pieni foneettinen ero toisen 

murteen sanaan tai yleisesti virossa esiintyvään sanaan. Olen tässä luvussa merkinnyt 

asteen merkillä sanat, joiden laina-alkuperästä tulee puhetta alaluvussa 3.2.5. 

 Yhden foneemin ero yleisvirolaiseen sanaan on rantamurteen sanoissa aelema 

’tuulastaa’ ~ yl. aelema, aelama ’liikuskella edestakaisin’, murt. ajelema, jossa on 

tapahtunut lisäksi merkityksen erikoistuminen, alglõpmata ~ yl. alalõpmata 

’lakkaamatta’, kiiger ~ yl. kiiker° ’kiikari’, külmitama ~ yl. külmetama ’palella; 

kylmettyä; kylmettää’, lipsmed ~ yl. ripsmed ’ripset’, luhe ~ yl. lõhe ’lohi’, merss ~ yl. 

märss° ’kontti’, obajus ~ yl. obadus° ’sinkilä, määrly, aspi’, rohukosel ~ yl. rohukoskel 

’tukkakoskelo’, sarvikad ~ yl. sarikad ’kattotuolit, -parrut’, tihtama ~ yl. tihtima° 

’tiivistää, tilkitä’, üsagi ~ yl. üsnagi ’koskaan’. Sanassa kömbas ’veneen peräpuu, 

pönkkä’ (← kõmbas) on lisäksi tapahtunut merkityksenmuutos todennäköisesti suomen 

mallin mukaan. Useamman foneemin ero yleisvirolaiseen sanaan taas on sanoissa 

hadervärk ~ yl. kaadervärk° ’hökötys’, hebeldama ~ yl. elberdama ’keimailla, 

keikailla’, latsikune ~ yl. lapergune ’litteä, latuskainen’, lekut ~ yl. lokuti ’heltta’, 

mardajus ~ marda(v)us(s)JKH ~ yl. mardus ’(pahaenteinen) haamu, kummitus’, kolejast 
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~ yl. koledasti ’hirveästi’, torssima ~ yl. kortsima° ’harsia, kursia’, ruul ~ yl. rool° 

’peräsin, ruori’, ruulima ~ yl. roolima° ’pitää perää, olla ruorissa’. Sellaisia 

rantamurteen omaperäisiä johdoksia, joilla on yleisvirossa variantti, ovat näppisti ~ 

näbisti ~ yl. näpits ’puristin, nipistin’, purjestama ~ yl. purjutama ’juopotella’. 

 Foneettista eroa toiseen murresanaan on useissa aineistoni sanoissa (esitän 

alaviitteessä18 muiden murteiden sanat): Kuu Hlj kalsi ’kalvoin’, Jõe Kuu Hlj klitsudJKH 

’luistimet’, Jõe Kuu Hlj kuersi ~ kuertsiJKH, Jõe Kuu kuets(i) ’koirasin’, Jõe Kuu 

kieksuma ’nikotella’, Jõe Kuu kisked ’ihotauti’, Jõe Kuu lauastama ’löysentää köyden 

kierteitä, purkaa köyttä’, Kuu Hlj lihvendama ~ lihvendämä ’mielistellä’, Kuu Hlj lurp 

’tyhmä’, Kuu Hlj volt ~ voltu ~ volk ’kivisimppu’, Kuu Hlj öölepsakas ~ üölepsäk 

’kehrääjä’. Sanalle Kuu Hlj largin ’vetelys, vätys, hulttio’ voi esittää vertailtavaksi 

suuren joukon sanoja (ks. sanan artikkelia), jotka kuitenkin ovat äänneasultaan liian 

kaukaisia ollakseen suoranaisesti foneettisia variantteja. 

 Aineistoni rantamurteen omissa sanoissa esiintyy pitkien keskikorkeiden 

vokaalien diftongiutumista ee > ie (Jõe iä, ia), oo > uo, öö > üö (Must 1987, 1995: 21) 

(esim. liemutama; iäspäidi, iaspäidi; luogitama, nuot; üösitel ~ üösetel) ja esiintyy siis 

yleisvirosta puuttuvia diftongeja. Vanhalle murteelle tyypillisistä ü-loppuisista 

diftongeista äü, öü, jotka ovat säilyneet parhaiten Kuusalun Kolgan ja Konnun rannassa 

(Must 1995: 22), aineistossani esiintyy äü sanassa käümätseld. Keskikorkea o on 

korottunut u:ksi ja nominin sananloppuinen i on säilynyt suomen kanssa yhteiseen 

sanueeseen kuuluvissa sanoissa kuets ~ kuetsi, kuersi ~ kuertsiJKH ’koirasin verkon 

kutomisessa’. Lisäksi varianteissa on rantamurteelle ominainen sekundaarinen klusiili t.  

Puolivokaali v on säilynyt konsonantin jäljessä i:n edessä, kuten koillisrannikon 

murteissa enimmäkseen on tapahtunut (Must 1987: 101; 1995: 19), aineistoni sanassa 

sarvikad. Mustin (1987: 60–61) mukaan Kuusalun Kolgan ja Kõnnun rannan murteessa 

on historiallisen dentaaliklusiilin paikalle syntynyt tavunraja tai siirreäänne j mm. 

yksittäisissä sanoissa, us-johdoksissa sekä eda-adjektiiveissa ja niiden johdoksissa ensi  

                                                 
18 kalsi: vrt. Kuu kalsimes, Jõe Kuu Hlj Kei Kad kalts ~ kaltsi, VNg Lüg kalusi, Rid Mar Kir kõlasi, Khk 
Kär Mus Pha Var Tõs Khn Aud kaladi, Pär kaland; klitsudJKH: SaLä Kaa Pöi Mär Kse Saa Juu lits° pl. 
litsud; kuersi ~ kuertsiJKH, kuets(i): Jõe Kuu koerus, Kuu kuer, Khk Muh Emm Käi Mar koer; kieksuma: 
Muh Tõs Vän JMd Kad Trm Kod Ksi Lai Pst Hls Krk Ran Nõo Kam kõõksuma ~ kõõksma, Tor Puh Lut 
kooksuma, Kan Plv krõõksma; kisked: Võn Ote Urv Krl Har Rõu Plv Räp Se kiskme ~ kismõ; lauastama: 
Hlj lauestama, Lüg lauestamma jne.; lihvendama ~ lihvendämä: KJn lihverdama, Khn lihverdämä, Krk 
lihverteme Kuu Hlj VNg Jõh Vai Khk liverdama ~ liverdämmä; lurp: Plv lurbu; volt ~ voltu ~ volk: 
võldas ~ võldus ~ võlthärg ~ volkhärg; öölepsakas ~ üölepsäk: VNg Lüg ööläbäkas ~ ööläbäkäs. 
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tavun ollessa lyhyt ja kolmannen umpitavu. Aineistoni sanoissa obajus, kolejast on 

yleisviron d:n tilalla j. Siirreäänne j on sanassa mardajusJKH ja sen variantissa 

mardavus(s)JKH puolestaan v. Sisäheitoton on sana vähikane ~ vähikäne ~ vähikä 

’vähäinen’. Se on itämerensuomalaisen sanavartalon vanhan äännerakenteen säilyttänyt 

muoto, jossa on säilynyt virossa tavallisesti kadonnut vokaalienvälinen h (ks. Must 

1987: 87–88). 

3.2.2 Rantamurteen ja eteläviron yhteiset sanat 

Rantamurteen ja eteläviron mahdolliset yhteiset sanat nostan erikseen esille siksi, että ne 

todennäköisesti ovat aineistoni alkuperältään vanhimpia viron sanoja. EMS antaa 

levikin Etelä-Viron mulginmurteisessa Helmen pitäjässä aineistoni sanalle akrik Hel 

agrik ja EKMS puolestaan verbille simama. VMS(K) esittää verbin Jür Hel tuusima 

(tuusma) ’posima’, joka lienee aineistoni sanan tuusija ’nõid’ johtamisen lähde. 

Aineistoni sanalla kisked pl. ’ihotauti’ on vastine kiskme ~ kismõ pl. id. (Võn Ote Urv 

Krl Har Rõu Plv Räp Se), jolla on laaja Võrun alueen ja Tarton murteeseenkin ulottuva 

levikki. Mikäli aineistoni sanoissa aelema, aepuu esiintyvä ae on sama yhteinen vartalo 

kuin etelävirosta dokumentoitu hahe (Ran Nõo Rõn Se; josta verbi hahetama Trm Hel 

Ran Nõo Kam San Kan Urv Krl Har Vas Se), huomataan laajemmassa etelävirolaisessa 

levikissä jälleen Helme. Nämä sanat saattavat olla vanhoja itämerensuomalaisen 

kantakielen aikaisia sanoja, jotka periytyvät ajalta ennen eteläviron erkanemista 

yhteisestä kantakielestä. Lisäksi aineistoni sanan lurp vastine on mahdollisesti Plv 

lurbu. 

3.2.3 Viron ja suomen yhteiset sanat 

Suomen ja viron yhteisiä sanoja on aineistossani kuusi. Niiden mahdollista 

lainautumissuuntaa ei ole enää mahdollista määritellä – mikäli lainautumista koskaan on 

tapahtunutkaan. kahv- on ilmeisesti suomen ja viron vanha yhteinen vartalo, josta 

rantamurteessa on johdettu -lik-adjektiivinjohtimella rantamurteen kahvlik 

’jääkokkareinen’. Verkonkudonnassa käytettävä suomen koira(sin) esiintyy 

äännekehityksen vuoksi rantamurteessa asuissa kuer(t)si, kuets(i), mutta sanat ovat 

alkuperältään samoja. laum ’veden pinnalla kelluva ohut rasva- tai jääkerros’ on 

Jõelähtmen, Kuusalun, Kymenlaakson ja Haapasaaren yhteinen, ilmeisesti germaanista 



210 

alkuperää oleva sana, josta rantamurteessa on johdettu myös verbi laumama. Hyöky, 

rantamurteen üöge, lienee myös yhteinen sana, joskin sen levikki suomessa on 

huomattavasti laajempi kuin virossa. Kaikki yhteiset sanat liittyvät virolaisten ja 

suomalaisten vuosisataiseen yhdistäjään: mereen. vahermu- ~ vaher- ’vadelma’ (vrt. Tyt 

vaherma) on tarkkaan ottaen suomen ja viron yhteinen murresana – ellei peräti virosta 

suomeen lainautunut –, mutta koska se kuuluu laajempaan itämerensuomalaiseen 

sanueeseen, on se laskettava itämerensuomalaiseksi. 

3.2.4 Muut itämerensuomalaiset sanat 

Itämerensuomalaisiin sanueisiin kuuluvia sanoja on ainakin kuusi. Ne ovat ammula 

’ammollaan’, kalsi ’kalvoin, kalvin’, kebastama ’juosta, kepsuttaa’ ja vahermu- ~ 

vaher- ’vadelma’; itämerensuomalaista alkuperää olevassa sanassa lauastama19 ’purkaa 

köyttä’ on tapahtunut lisäksi rantamurteinen merkityksenlaajentuma ’luovia’. Aineistoni 

sisältää lisäksi sellaisia suomen kielestä rantamurteeseen lainautuneita sanoja kuten 

esim. imel (vrt. vi yl. imal), jotka suomen sanoina (imelä) kuuluvat itämeren-

suomalaiseen sanueeseen ja ovat ims. kantakielen sanan jatkajia, mutta koska 

rantamurteessa ne eivät periydy suoraan kantakieleen vaan ovat suomen kautta saatuja, 

luen ne suomalaisiin lainoihin. 

3.2.5 Lainasanat 

Viron rantamurteen 225 sanan aineistostani lainasanoja on 113 kappaletta, yli puolet. 

Tämä alaluku jakautuu lainasanojen esittelyyn lainanantajakielensä mukaan sekä 

kaikkien lainojen (suomalaiset lainat poislukien) yhteiseen rakenteen ja äänneasun 

tarkasteluun. Suomesta saatujen lainasanojen yksityiskohtaiseen käsittelyyn keskityn 

luvussa 4. 

3.2.5.1 Ryhmittely lainanantajakielen mukaan 

Aineistoni lainasanat jakautuvat 85 lainaan suomesta, 16 lainaan ruotsista, kahteen 

lainaan alasaksasta, neljään lainaan saksasta, kolmeen lainaan venäjästä ja yhteen 

mahdollisesti latviasta saatuun lainaan. Kaksi sanaa voi olla lainautunut joko suomesta 

tai ruotsista. Nämä kaikki ovat nuoria ja läpinäkyviä lainoja. Näistä lainaetymologioista 

                                                 
19 Aineistossa on kaksi hakusanaa lauastama, joten sana on myös tilastoitaessa laskettava kahdeksi. 
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35 suomalaista ja kuusi ruotsalaista etymologiaa ovat kokonaan uusia. Lisäksi esitän 

yhdeksän parannettua suomalaista ja kaksi parannettua ruotsalaista etymologiaa sekä 

kolme tarkennettua etymologiaa. 

3.2.5.1.1 Suomalaiset lainat 

Suomesta lainattuja sanoja on jopa yli kolmannes aineistostani. Muihin lainasanoihin 

verrattuna niitä on yli kolminkertaisesti muiden lainojen yhteenlaskettu määrä. Esitän 

suomalaiset lainat tässä alaluvussa kootusti ja palaan niiden yksityiskohtaiseen 

käsittelyyn luvussa 4. Muutamat epävarmat tapaukset olen merkinnyt kysymysmerkillä. 

Nämä 85 sanaa ovat ahke ’ahkio’, ahker ’ahkera’, hajutama ’levittää verkkoja 

kuivumaan’, harmitama ’harmittaa’, arts ’hartsi’, ellitama ’antaa’, ilgihualasti 

’ilkialasti’, imel ’imelä’, hingal(u) ’hinkalo’, juhlad ’juhlat’, jängutama ’änkyttää’, 

kabin ’kapine; mon. veneen ankkurit ja köydet’, kalv ’kalvo’, karbas ~ karpas 

’merimetso, vanh. karppa’, kasa ’kasa’, kets ’rysän reisi, sivuverkko, murt. ketsu’, 

kihnutamaJKH ’kihnuttaa’, kivikune ’kivikkoinen’, kodusi ’kotoisin’, kolistund ’luiseva, 

laiha’, kontas ’kohmeessa, kontassa’, korpud ~ korped ’(Suomesta tuleva) kuivien 

pilvien rintama’, kosetama ’koskettaa; kyläillä’, koskuma ’tehota, vaikuttaa; koskea’, 

krubal ’rypäs’, kurpad ’kengät’, kuuluvis ’kuuluvissa’, kühnämä ~ kühnama ’kuhnia’, 

laagvesiJKH ’tietty lääkeaine’, leebumaJKH ’lieppua’, leebutamaJKH ’lieputtaa’, 

legutimmed ’leuanalusheltta’, lepsuma ’liehua, heilua; hyppiä’, lepsutama ’hypyttää; 

keinuttaa’, liebutama ’lieputtaa’, liepuma ’lieppua’, lilluma ’lillua’, litrane ’litrainen’, 

lüdistama ’kyykistyä’, muiaJKH ’eukko, muija’, muual(l)e ’muualle’, niiutama 

’keinuttaa itseään edestakaisin’, hodu ’nopea vauhti’, oust ’veden äyskäröintipaikka 

veneessä’, piibama ’keinuttaa lasta jalalla, murt. tiipata’, pompu ’pomppa’, potk(u)kelk 

’potkukelkka’, puljama ’ponnistella’, pöngad ’veneen istuinpenkin koverat 

kiinnityspuut’, rahvasim(m)ed ~ rahusimmed ’rauhaset’, rajasi(me)d ’nivuset’, 

ravistuma ’ravistua’, riemutim(m)ed ’(huonot) vaatteet’, risla ’punajalkaviklo’, rousk 

’rusto’, ruigutama ’valittaa, ruikuttaa’, ruutune ’ruutuinen’, saagel ’saakeli’, sanalasku 

’sananlasku’, ?seitselg ’rasvakala, seitsenselkä’, siepama ’näpistää’, silmpaguJKH 

’rikkinäinen verkonsilmä, silmäpako’, ?simama ’juoda suurin kulauksin’, sohk ’sohka, 

nuotan kuivatusteline’, sukkulane ’sukkula’, ?sutjama ’sutia’, tabanipäev 

’tapaninpäivä’, tihmakas ’luistamaton (kelistä, lumesta), karhea; tiivis, tiukka, luja, 
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kiinteä’, tiivil(lä) ’kireä(llä)’, tiivis ’tiivis’, toivuma ’toivoa pahaa, kirota’, tores 

’toreissaan’, trae ’irtoköli, emäpuun suojalista’, tuulemaJKH ’tuulla’, tüve ’tyven’, 

hudikas ’hutikassa’, huonust ’huonosti’, varped ’varppeet, veneen lisälaidat’, vastrand 

’merituuli, ”vasten rantaa tuleva tuuli”’, ventu ’veitikka, veijari’, viislaid ~ viislaadJKH 

’vene, viislaita’, vintur ’harkki, hanko’, visaJKH ’kalanveri’, ?visur ’laiha olut’, väliJKH 

’harva (verkko)’. hell ’kivinen kasviton luoto’ ja kailat ~ kailetJKH ’kajuutta; kajuutan 

ikkuna’ voivat olla myös ruotsista lainautuneita. 

3.2.5.1.2 Ruotsalaiset lainat 

Ruotsin kielestä20 leksikaalisesti lainattuja sanoja on yhteensä kuusitoista: kampar ~ 

kampur ’verkon merkin paino’, klits(u)rihm ’purjeen kiinnityssilmukka’, leetepael 

’verkon kohon rihma’, leetes ~ liete ~ liedeJKH ’verkon koho’, märlama, surlama ’sitoa 

katkaistun köyden pää purkaantumisen estämiseksi’, märling, surling ’katkaistun 

köyden pään sitomiseen käytettävä lanka’, surlak ’katkaistun köyden pään sidos’; riek 

’railo’, ruul ’ruori, peräsin’, rüüspiik ~ rüspikJKH ’laiva, ryyspiikki’, värt ’pilkkasiipi’. 

Verbi lenksima ’lappaa köyttä’ on johdettu ruotsista lainatusta substantiivista lenk(s) 

’lenkki’ ja verbi ruulima ’olla ruorissa, pitää peräsintä’ rantamurteen omasta 

ruotsalaislainasta ruul. Kuusi sanaa, joiden ruotsalaisen lainaetymologian esitän 

ensimmäisenä, ovat kampar, märlama, märling, surlak, surlama, surling; sanan 

rüüspiikJKH etymologiaa parannan. Sanan leetesJKH etymologiaa tarkennan sen 

lainautumisalueen osalta. 

Suomenruotsin murteista on lainattu ainakin viisi sanaa. Sanan leetes 

todennäköisin lainautumisalue on Porvoo ja mahdollisia myös Ruotsinpyhtää ja Pyhtää, 

sanan märling taas Bromarv, Tammisaari, Pernaja, Ruotsinpyhtää ja Pyhtää; ruul on 

mitä todennäköisimmin myös suomenruotsista (ks. EES 436). Jokainen näistä kolmesta 

sanasta on antanut rantamurteeseen kaksi lainaa. Sana råk esiintyy eri asuissa 

Uudellamaalla sekä Siuntiossa ja Pyhtäällä; länk esiintyy laajasti Uudellamaalla. 

Sanojen kampar ja märlama lainaoriginaalit taas eivät esiinny suomenruotsissa. Muiden 

sanojen osalta (rol, rospik, råk, sjurygg, skajlejt, skarv, skorpa, slagvatten, surrning, 

surra, svärta) suomessa puhuttavien ruotsin murteiden sanakirja on vielä ilmestymättä, 

ja näiden sanojen etsiminen suomenruotsin murteiden arkistosta kuuluu vasta tämän 
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työn laajentamiseen. – Lintu pilkkasiipi, rantamurteessa värt, esiintyy itäisellä 

Suomenlahdella, joten olisi todennäköistä, että sana olisi saatu suomenruotsista. 

Kahden sanan kohdalla ei ole varmaa, onko ne lainattu suomen murteista vai 

suoraan ruotsista. Ne ovat hell ’kivinen kasviton luoto’ ja kailat ~ kailetJKH ’kajuutta; 

kajuutan ikkuna’. Sanan hell mahdollisia lainautumisalueita ovat Tammisaari, Porvoo, 

Ruotsinpyhtää ja Pyhtää. 

Suomesta rantamurteeseen lainautunut kets ’rysän reisi, sivuverkko’ on lainattu 

suomeen Pyhtään suomenruotsista. Ensin suomen kieleen ja siitä viroon lainautunut 

risla ’punajalkaviklo (Tringa totanus)’ (tämä merkitys vain virossa) taas on saatu 

Tenholasta, Porvoosta tai Ruotsinpyhtäältä. Sana drag ’irtoköli, emäpuun suojalista’ 

esiintyy Kirkkonummella, mutta rantamurteen trae id. on todennäköisemmin lainattu 

suomen kautta suomen laajemman levikin vuoksi. seitselg ’rasvakala’ on mahdollinen 

käännöslaina ruotsin sanasta sjurygg, mutta todennäköisemmin se on saatu suomen 

kautta. Lisäksi suomenruotsin murteissa Pyhtäällä tunnetaan sana merss ’kontti’, mutta 

se ei ole rantamurteen sanan lainalähde. 

Raagin (1997: 185) mukaan viroon suomenruotsista saatujen lainojen 

pääasiallinen alue on juuri Jõelähtmen, Kuusalun ja Haljalan pitäjät. Idempänä 

satunnaiset ruotsalaiset lainat on saatu pääasiassa suomen kielen välityksellä (mp.). 

Suomenruotsista saaduista lainoista lisää Ariste 1933b; Raag 1988; Söderman 1996. 

3.2.5.1.3 Saksalaiset ja alasaksalaiset lainat 

Saksasta todennäköisesti suoraan rantamurteeseen saatuja lainoja on kaksi: pütling ~ 

pötling ~ pitling ’savusilakka’, trulling ~ trülling ’tuulenkala’. Kolmatta rantamurteesta 

dokumentoitua saksasta saatua sanaa tuhti ~ tuhtu panema ’panna putkaan, pidättää, 

vangita’ Wiedemann pitää viron kirjakielen neologismina, joten on mahdollista, että 

sana ei alun perin ole kansankielinen, mutta luokittelen sen tässä työssä saksalaiseksi 

lainaksi. Neljäs saksan laina kreitsima ’luovia; sitoa katkaistun köyden pää 

purkaantumisen estämiseksi’ on muuttanut merkitystään rantamurteessa. Alasaksasta on 

lainattu todennäköisesti kaksi sanaa, merss ’kontti’ ja praaseldama ’pitää juominkeja’. 

Yleisviron märss on syntynyt er > är -muutoksen kautta ja rantamurteen muoto on 

                                                                                                                                               
20 Ruotsalaisista lainoista virossa ks. Ariste 1933b, 1936, 2010 [1929a-c, 1930, 1939]; Saareste 1949, 
1954, 1958; Mägiste 1960; Raag 1988, 1997; Juhkam 1998, 2000. 
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näinollen alkuperäinen, joten luen sanan merss alasaksasta suoraan rantamurteeseen 

lainautuneeksi. 

Muutamilla yleisvirolaisilla saksan lainoilla on rantamurteessa omat foneettiset 

varianttinsa. Yleisvirolainen saksasta saatu laina tihtima ’tiivistää, tilkitä’ on 

rantamurteessa tihtama. Yleisvirolaisen alasaksasta saadun lainan kiiker ’kiikari’ 

rantamurteinen asu kiiger on saanut suomen kielestä foneettista vaikutusta. Yleisviron 

baltiansaksasta lainautuneen sanan kaadervärk foneettinen variantti on rantamurteessa 

hadervärk. klitsudJKH on foneettinen variantti saksalaisesta lainasta lits pl. litsud 

’luistimet’, johon on mahdollisesti vaikuttanut suomenruotsin sana skritsku id. Näitä 

taustaltaan yleisvirolaisia saksan eri varianteista lainautuneita sanoja käsittelen 

kuitenkin tässä tutkimuksessa rantamurteen omaperäisinä foneettisina variantteina enkä 

varsinaisina lainasanoina, sillä ne eivät todennäköisesti ole lainanantajakielestään 

suoraan rantamurteeseen saatuja. Kalannimi atruneul ’siloneula; särmäneula’, 

kirjaimellisesti ”leväneula” muistuttaa särmäneulan saksankielistä nimeä Grasnadel, 

kirjaimellisesti ”ruohoneula” ja voisi olla käännöslaina, mutta kalan elintavat lienevät 

kuitenkin riittävä motivaatio nimen omaperäiseen syntyyn. – Aristen (1933a: 132) 

mukaan sekä viron että liivin merenkulun kieli ovat aina saaneet alasaksasta paljon niin 

leksikaalisia kuin käännöslainojakin. Rantamurteen länsiryhmässä lainasanastoa on 

kuitenkin vielä enemmän suomesta. 

3.2.5.1.4 Venäläiset lainat 

Venäläisiä lainasanoja21 on yhteensä kolme: kruuk ’nuotan kivi’, parsu ’lautta, lotja, 

proomu’, pritsaal ’satama’. Venäjästä yleisviroon lainautuneen sanan obadus ’sinkilä, 

määrly, aspi’ asu on rantamurteessa obajus, mutta koska kyseessä on yleisvirolaisen 

sanan foneettinen variantti eikä suoraan venäjästä saatu laina, en tässä työssä laske 

sanaa venäläiseksi lainaksi vaan omaperäiseksi. Alkuaan venäläiset sanat hodu ’nopea 

vauhti’, sohk ’sohka, nuotan kuivatusteline’ ovat lainautuneet rantamurteeseen 

ilmeisesti suomen (ja suomeen karjalan) kautta, joten ne luen suomalaisiin lainoihin. 

Lisäksi verbiin praaseldama ~ praseldama ’pitää juominkeja’ saattavat olla osaltaan 

vaikuttaneet venäläiset lainasanat pra(a)snik, prasnitama.   

                                                 
21 Viron murteiden venäläisistä lainasanoista ks. Must 2000. 
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3.2.5.1.5 Latvialainen laina 

Latviasta22 on saatu mahdollisesti yksi laina, traks ~ raks ’kolmipiikki, rautakala’. 

Latviasta lainautuminen tarkastelemallani alueella ei missään nimessä ole 

odotuksenmukaista, mutta se on kuitenkin mahdollista siksi, että Kuusalun Kolgan 

rannan naisia on viety suolaamaan kilohailia Kuramaan rannoille tehtaisiin, joita alettiin 

rakentaa 1890-luvulla (Luts 1997: 51; Blumberga 2011: 134). Sama latvian sana on 

myös lainautunut baltiansaksaan, mitä voidaan pitää todisteena sen potentiaalista 

lainautua. Pidettäköön esittämääni kuitenkin vain pohdintana; sanan muista 

mahdollisista alkuperistä ks. artikkelia traks. 

3.2.5.2 Lainasanojen morfofonologiset piirteet 

Tässä alaluvussa tarkastelen muista kuin suomalais-ugrilaisista kielistä lainautuneiden 

sanojen rakenteellisia ja äänteellisiä piirteitä. Suomalaisten lainojen tarkastelu tapahtuu 

erikseen luvussa 4. 

3.2.5.2.1 Mahdolliset käännöslainat 

Aineistossani on kaksi mahdollista käännöslainaa, jotka sattumalta ovat molemmat 

kalannimiä. seitselg ’rasvakala’ on todennäköisemmin lainautunut leksikaalisesti 

suomen samanmerkityksisestä sanasta seitsenselkä, mutta sen mallina olisi voinut olla 

myös ruotsin sana sjurygg, kirjaimellisesti ”seitsenselkä”. Kalan ulkomuodon voidaan 

kyllä ajatella motivoineen rantamurteen nimityksen siinä missä ruotsalaisenkin nimen, 

mutta koska sanan levikki virossa on näin suppea, tuntuu laina-alkuperä 

uskottavammalta, etenkin, kun rantamurteeseen on lainattu muitakin kalannimiä ja 

ruotsin lainoja on myös oma ryhmänsä. Viron murteissa ylipäätään on joukko 

(viron)ruotsista saatuja käännöslainoja (ks. Juhkam 1998, 2000). atruneul ’siloneula; 

särmäneula’, kirjaimellisesti ”leväneula” muistuttaa särmäneulan  saksankielistä nimeä 

Grasnadel, kirjaimellisesti ”ruohoneula”. Kalan elintavat lienevät kuitenkin riittävä 

motivaatio nimen omaperäiseen syntyyn. 

 

                                                 
22 Latvialaisista lainasanoista virossa ks. Vaba 1977, 1990, 1997. 
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3.2.5.2.2 Hybridiyhdyssanat 

Hybridiyhdyssanoiksi (termi esim. artikkelissa Frick 2009) nimitän sellaisia 

yhdyssanoja, joiden perusosa on viron sana mutta määriteosana on lainasana (tässä 

lihavoituina) tai päinvastoin. Aineistossani tällaisia ovat klits(u)rihm ’purjeen 

kiinnityssilmukka’ (< ru lits), leetepael ’verkon kohon rihma’ (< ruSm flet). Näistä 

jälkimmäistä pidän kahden kielen aineksista vapaasti muodostettuina. Ensimmäisenä 

mainitussa virolainen sana perusosana on sikäli tarpeeton, että lähtökielessään lainattu 

sana sisältää jo ’köyden’ merkityksen. Mikäli sana laagvesiJKH ’tietty lääkeaine’ olisi 

laina ruotsista (?< ru slagvatten) eikä suomesta, se olisi saatu hybridilainana: määriteosa 

leksikaalisena lainana ruotsista, perusosa taas käännöslaina (esim. Söderman 1996: 

158). Viron murteisiin vironruotsista saaduista käännöslainoista kirjoittanut Evi Juhkam 

(2000: 61, 63) nimittää osalainaksi sellaista leksikaalista lainaa, joka koostuu sana- ja 

käännöslainasta, ja lainan ja omaperäisen sanan muodostamaa yhdyssanaa 

reproduktioksi (reproduktsioon). 

3.2.5.2.3 Viron johtimilla muokatut lainasanat 

Deminutiivinen u-johdos on sana parsu (< бáржа). Sen tarvinne ajatella tulevan 

esimerkiksi venäjän u-loppuisesta feminiinin akkusatiiivimuodosta (vrt. pompu < sm 

pomppa). Osittain deminutiivisuudesta voi olla kyse ruotsalaislainan klits g. klitsu (< 

lits) muuttumisessa u-vartaloiseksi, sillä lainalla on nominatiivimuotoinen variantti 

klitsu. Pelkkä vartalovokaalin muutos on sikäli mielenkiintoinen, että u-vartalot ovat 

tavallisesti virossa omaperäisiä ja lainasanat i-vartaloisia. 

Verbinjohdinta -lda on käytetty johdettaessa alasaksan verbistä prasselen verbi 

pra(a)seldama. Analogisesti on muodostettu verbi surlama (< ru surra), jonka mallina 

on käytetty ruotsista lainattua samanmerkityksistä märlama-verbiä. Substantiivijohdinta 

-k on käytetty taas johdettaessa verbistä surlama substantiivi surlak. Sidevokaalia i 

käyttämällä on muodostettu ruotsista lainatusta substantiivista lenk(s) verbi lenksima. 

Lisäksi mukaan on tullut rantamurteelle tyypillinen sananloppuinen s. 

Adverbeissä esiintyvät illatiivimuodot ovat syntyneet omalla sijataivutuksella 

(tuhti ~ tuhtu, hudikasse). 
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3.2.5.2.4 Lainasanojen äännerakenne 

Yleisvirolaisen alasaksasta saadun lainan kiiker rantamurteinen asu on kiiger, jonka 

klusiilissa on todennäköisesti suomen vaikutusta. Fortisklusiilit ovat rantamurteelle 

tyypillisiä, joten muuta syytä klusiilin heikentymiseen ei ole. Sananalkuisten 

konsonanttiyhtymien säilyminen on koillisrannikon murteille tyypillistä Mustin (1987: 

45) mukaan, mutta niiden käsittely vaihtelee jonkin verran aineistoni lainasanoissa. 

Enimmäkseen sananalkuiset konsonanttiyhtymät ovatkin säilyneet (kreitsima, kruuk, 

pra(a)seldama, pritsaal) ja on myös esimerkki yhtymän laadun muuttumisesta (trülling 

< Gründling). Ruotsalaisten lainojen värt (< svärt(a)), leetes (< ru flet) sananalkuiset 

konsonanttiyhtymät ovat puolestaan kadonneet. Sekundaarisena konsonanttiyhtymänä 

lainoissa esiintyy kl (klits(u)rihm, klitsudJKH). tr on myös sanassa traks. Myös Mustalla 

on esimerkkejä koillisrannikon murteen sekundaarisista konsonanttiyhtymistä (1987: 

46). Voidaan siis todeta rantamurteelle ominaisten sananalkuisten konsonanttiyhtymien 

olevan fortisklusiilin ja tremulantin yhdistelmät kr, pr, tr sekä klusiilin ja likvidan 

yhdistelmä kl. Sanoja lainattaessa leenisklusiileista on tullut vironmukaisesti 

fortisklusiileita (b > p, d > t). Klusiililla t on substituoitu niin virolle vieras 

sananalkuinen soinnillinen sibilantti z, sananalkuinen g yhtymässä gr kuin 

sanansisäinen grafeemi ck eli äänne [k]. Sanansisäinen nd-yhtymä on assimiloitunut 

l:ksi, joten on saatu geminaatta ll (trülling < sa Gründling). Muutos n > l on tapahtunut 

lainassa surling (< ru surrning), jolloin on saatu sanojen märling, pütling, trülling 

malliin sopiva äänneasu. Sananloppuun sidevokaalin kanssa saatu rantamurteelle 

tyypillinen -s sanassa leetes. 

 Vokaali e on säilynyt r-äänteen edellä (merss) koillisrannikon murteille 

tyypillisesti (Must 1995: 20). Ensi tavun ü-vokaalin substituoiminen on horjuvaa: ü:n 

säilyttäneillä lainoilla on variantteja, joissa siitä on saatu u, ö, i (trulling, pötling ~ 

pitling). Suppea ruotsalainen u [ω] on substituoitu sekä u:lla että ü:llä (ruul, rüüspiik). 

kreitsima (< kreuzen) on lainattu saksasta substituoimalla u ja e i:llä. Jälkitavun vokaali 

e on substituoitu sekä a:lla että u:lla (kampar ~ kampur < kamper|sten), ja saatu u-llinen 

variantti sopii rantamurteen -ur-johtimellisten sanojen malliin. Rantamurteelle 

tyypillinen pitkän keskikorkean vokaalin diftongiutuminen esiintyy myös lainasanoissa 

(liete ~ liedeJKH, riekJKH). Muutamien lainasanojen vartalovokaalit e, u ovat 

mielenkiintoisia (liete; klits g. -u, tuht g. -i ~ -u), sillä ne esiintyvät tavallisesti vain 
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omaperäisissä sanoissa, lainasanoissa tyypillinen vartalovokaali on i (vrt. esim. sm uusi 

virolainen lainasana siili : siilin vaikka tiili : tiilen). 

3.2.5.3 Merkityksenmuutokset, -laajentuma ja erikoistuminen 

Tässä alaluvussa käsittelen kootusti aineistoni sanoissa tapahtuneita 

merkityksenkehityksiä. Otan yleiskuvan saamiseksi mukaan myös suomesta 

lainautuneet sanat sekä esitän paralleeleina muutamia omaperäisiä sanoja. 

 Suomesta lainautuneiden sanojen hellitama ’antaa (salaa)’, piibama ’keinuttaa 

lasta jalalla’, siepama ’näpistää’ merkitys rantamurteessa on huomattavasti kapeampi ja 

spesifimpi kuin suomessa. Tällainen merkityksen erikoistuminen on sanoja lainattaessa 

tyypillistä. Yleissuomalainen hajottaa on sinänsä polyseeminen, mutta rantamurteeseen 

se on lainautunut vain merkityksissä ’levittää verkkoja; venäyttää itsensä’. 

Merkityksenlaajentuma on tapahtunut sanassa kihnutama: se merkitsee rantamurteessa 

lisäksi ’hyöriä, siirtyillä (levottomasti)’, mikä on luonnollinen kehitys, sillä 

kihnuttaminen on edestakaista liikettä. Suomesta lainattu toivuma ’toivoa pahaa, kirota’ 

on rantamurteessa merkitykseltään vain negatiivinen toisin kuin neutraali lainalähde, 

jolla tosin on ollut myös ennustamisen merkitys. 

 Saksalainen Viron saarilla ja rannoilla tunnettu kreitsima ’luovia’ on alkanut 

merkitä rantamurteessa myös ’pleissata, pujoa köysiä yhteen’. Mielenkiintoinen 

merkitysten päinvastainen kehitys on tapahtunut omaperäisen sanan lauastama 

’löysentää (esim. langan kierteitä)’ laajennuttua tarkoittamaan ’luovia’. Motivaationa 

molemmissa tapauksissa on ollut sik–sak-liike, tästä ks. ko. sanojen artikkeleita. 

 Suomesta lainattu risla merkitsee ainakin Haljalassa punajalkavikloa (Tringa 

totanus). Sille nimi on otettu toiselta punajalkaiselta linnulta, riskilältä (Cepphus grylle), 

jota myös suomen risla merkitsee. Saksasta on lainattu kalannimi trulling ~ trülling, 

joka rantamurteessa merkitsee sekä pikku- että isotuulenkalaa, (Ammodytes tobianus; 

Hyperoplus lanceolatus), vaikka nimen laina-alkuperän Gründling merkitys on 

’törö/rünt’ (Gobio gobio). Viron yleiskielessä trulling merkitsee kuitenkin 

’kivennuoliainen/Bachschmerle’ (ennen Nemachilus barbatulus, nyk. Barbatula 

barbatula). Nimien sekaantumista selittänee asianomaisten kalojen samanlainen 

pitkulainen muoto. Näitä kalan- ja linnunnimien siirtymisiä voi pitää omanlaisenaan 

merkityksenmuutoksena. Lisäksi omaperäinen kalannimi tuuleviuk voi merkitä sekä 
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tuulenkalaa että siloneulaa. Tässä on mahdollisesti kyse merkityksenlaajentumasta, 

mutta toisaalta on mahdotonta tietää, kumpaa kaloista nimi ensinnä olisi merkinnyt. 

 Tarkasteltaessa lainasanojen aihepiiriä huomataan, että kaikki muut kuin 

suomesta lainatut sanat liittyvät mereen, merenkäyntiin ja kalastukseen – 

lukuunottamatta alasaksalaista juominkien pitämistä merkitsevää ja saksalaista putkaan 

panemista merkitsevää lainaa. Suuri osa suomesta lainatuista sanoista kuuluu samaan 

meren semanttiseen kentään, mutta suomalaislainojen aihepiiri on vieläkin laajempi ja 

kertoo kontaktien suomalaisten kanssa olleen läheisimmät. 

3.3 Rantamurteen sanaston leviäminen 

Epätodennäköisyydestä huolimatta rantamurteelle ominaista sanastoa on levinnyt myös 

laajemmalle alalle. Muutamia rantamurteen sanoja on ajan mittaan otettu viron 

yleiskieliseen käyttöön ja toisaalta myös lainautunut suomen murteisiin. 

3.3.1 Viron yleiskieleen levinneet rantamurteen sanat 

Viron yleiskieleen leviämisen lisäksi joitakin alun perin rantamurteisia sanoja on otettu 

käyttöön erikoisalatermeinä sekä tarjottu oikeakielisyyssanakirjoissa (ÕS, useita vuosia) 

kirjakielessä käytettäviksi. Rantamurteesta nykyviroon on yleiskielistynyt ainakin toisen 

joulupäivän nimitys tabanipäev, jonka EKSS, ÕS ja ERKL esittävät yleiskielisenä. 

 Suomesta rantamurteeseen lainautuneita sanoja on mahdollista löytää myös 

nykykielen sanakirjoista. EKSS ja ÕS esittävät lainanantajakielessään jo vanhentuneen 

linnunnimen karbas eläintieteen terminä. Adjektiivin tiivis EKSS määrittelee 

harvinaiseksi, mutta ÕS sanan esittäessään ei mainitse mitään tällaista. EES:n mukaan 

tiivis on lainattu suomesta kirjaviroon kielenuudistuksen aikana. Adjektiivin ahker ÕS 

sen sijaan määrittelee murteelliseksi. ÕS esittelee ja tarjoaa virossa käytettäväksi 

sanastoa, joka osittain on juuri viron murteista lähtöisin. Merenkulkuterminä on 

täytynyt yleistyä Jõelähtmen ja Kuusalun sanan varped, sillä nelikielinen 

purjehdussanakirja esittää englannin sanalle coaming viron käännöksen varbe, 

varpelaud, kooming tässä järjestyksessä (Tetsmann – Lind 1980: 33). Nykyvirossa 

ahkju kuuluu EKSS:n mukaan kansatieteen alaan ja merkitsee veneenmuotoista 

jalaksetonta (poron) rekeä, mutta tämä sana on todennäköisimmin lainautunut 

kirjakielen kautta, mihin viittaa myös poron reen merkitys. 
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ÕS:n ja EKSS:n esittämä linnunnimi änn on Mägerinkin (1967: 80) mukaan 

rantamurteesta peräisin. Sen mallina on käytetty suomen linnunnimeä hänni. Sanasta on 

muodostettu yhdyssanat laisaba-änn, pikksaba-änn, suuränn, söödikänn, joista kaksi 

ensin mainittua (niiden määriteosat merkitykseltään ’leveäpyrstö’, ’pitkäpyrstö’) 

paljastavat, ettei sanassa tajuta enää ’hännän’ merkitystä. Sanassa on tapahtunut virolle 

tyypillinen sananalkuisen h:n kato ja genetiivimuodon heikon asteen yleistyminen 

nominatiiviin. Koko kihujen suvun (Stercorariidae) vironkielinen nimi änlased on 

johdettu tästä rantamurteen sanasta. 

Sanalle kidu (sanoissa -hang, -lumi; kiduma ’kovettua’) annetaan VMSK:ssa, 

EMS:ssa ja EKMS:ssa vain rantamurteen länsiryhmän levikkejä, mutta ÕS tarjoaa 

käyttöön sanaa kidulumi ’tuulest aetav peenike lumi’ ilman mitään kommentteja. 

EKSS:n mukaan sama sana on harvinainen. 

ÕS ja EKSS esittävät linnunnimen risla eläintieteen terminä ja ’sirriä’ (rüdi, 

Calidris) merkitsevänä. Se esiintyy sanakirjojen linnunnimissä perusosana 

yhdyssanoissa kõvernokk-risla, suurrisla, väikerisla, värbrisla sekä sanaliitossa Balti 

risla ja vaikuttaa olevan nykyvirossa täysin käytössä juuri rüdi-nimen synonyyminä. 

Sen sijaan saksalaisen lainan trulling yleistyminen ei vaikuta yhtä selvältä. Wiedemann 

antaa ensisijaiseksi merkitykseksi kalan, jonka lainalähde merkitsee ’Gründling 

(Cyprinus Gobio L.)’, mutta ilmoittaa merkitykseksi ”muiden mukaan myös” 

’tuulenkala’ (Ammodytes Tobianus L.). Wiedemannin jõe-truĺĺing taas on ’Schmerle’ 

(Cobitis L.), mahdollisesti ’piikkinuoliainen’. (Wied 1200.) Nykyviron sanakirjoijen 

mukaan trulling merkitsee ’kivennuoliainen’. 

3.3.2 Rantamurteesta suomen murteisiin tapahtunut lainautuminen 

Rantamurteen omaperäinen kasvinnimi kaiba(j)usrohi, kaibasrohi ’nõmm-liivatee/ 

kangasajuruoho (Thymus serpyllum)’ esiintyy suomen Suursaaren ja Tytärsaaren 

murteissa muodossa kaipooheinä. Tämä suomen murteen yhdyssana koostuu virosta 

leksikaalisesti lainautuneesta määriteosasta sekä suomalaisesta perusosasta, joka on 

käännöslaina viron lainaoriginaalin perusosasta. Sanalla rüüspiik on Virossa kolmen 

pitäjän levikki mutta Suomessa ryyspiikki tunnetaan vain Kymissä, joten epäilen sen 

lainautuneen kymäläismurteeseen viron rantamurteesta. Viron mers ’kontti’ on myös 

lainautunut Tytärsaarelle muodossa merssi (Ojansuu 1916: 162, viron kirjoitusasu mt.) 

ja Saaresten (1933: 375) mukaan muuallekin. Ojansuu ei esitä mainintaa 
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murteellisuudesta, mutta e:llinen merss on nimenomaan vain Jõelähtmen ja Kuusalun 

sana. Mikäli laina olisi saatu yleisvirolaisesta sanasta märss, olisi sen suomalainen asu 

*märssi (vrt. sm. märssy). Laina on tietysti myös voitu saada ennen viron er > är -

muutoksen tapahtumista. Myös Jõelähtmen, Kuusalun, Haljalan ja Kadrinan sana keilid 

’luistimet’ tunnetaan Tytärsaaressa (SMSK). SKES:n (776) mukaan Kymissä ja 

Pyhtäällä tunnettu riekku ’jäähän jäänyt sula paikka; railo, halkeama jäässä’ on lainattu 

Kuusalun ja Haljalan sanasta riek g. riegu; Suursaarella taas tunnetaan sulanrieppu 

’pieni sulana oleva kohta jäiden välissä’. 

Virolaista lainaa on kontaktialueiden suomen murteissa jonkin verran 

(kannakselaismurteista ks. Grünthal 1998, Kymenlaakson murteista Punttila 2000 ja 

myös 2006), mutta tavallisesti lainat ovat yleisvirolaisista sanoista saatuja. Edellä 

esittämiäni murteesta saatuja lainasanoja voidaan siis pitää poikkeuksellisena. 

Kaksi aineistossani esiintyvää sanaa on lisäksi lainautunut Suomenlahden 

saarille yleisvirolaisista muodoistaan. Yleisvirolainen sana obadus ~ hobaduss ’aas, 

silmus’ on lainautunut Tytärsaarelle muodossa hopaus ja Suursaaren Suurkylään 

muodossa hopahus ’aspi, määrly’ (Äimä 1901: 22). VMSK ei valitettavasti erittele 

rinnakkaismuotojen levikkejä, mutta joka tapauksessa sana on tunnettu kaikissa 

koillisen rannikon pitäjissä (Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai), ja tältä alueelta se on 

todennäköisesti suomeen saatu. Todennäköinen suomen sanan laina-alkuperä on juuri 

viron h-alkuinen muoto. Yleisvirolainen sarikas ’Sparren, Dachsparren’ on lainattu 

Tytärsaarelle muodossa sarikka : sarikat ’(räystääseen asti), luult. kattoparrut’ (Ojansuu 

1916: 183, rinnastus Äimän) ja Saaresten (1933: 374) mukaan myös Säkkijärvelle ja 

muuallekin. Tämä lainautuminen lienee tapahtunut Jõelähtmeä ja Kuusalua 

itäisemmältä koillisrannikkomurteen alueelta, sillä mainituista pitäjistä olisi saatu 

suomeen muoto *sarvikka.23 

                                                 
23 Virolaisista lainasanoista suomessa ks. Ojansuu 1916, Ernits 1917, Mägiste 1933, Grünthal 1998, 
Punttila 2000 sekä Äimä 1901, Sipilä 1948. Myös äänneopilliset työt Kekkonen 1899, Porkka 1911 
sisältänevät mielenkiintoista sanastoa. Suomen lounaismurteiden ja viron yhteisestä sanastosta Kyrölä 
1933a, 1933b; Pajula 1992. 
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4 SUOMALAISTEN LAINASANOJEN TARKASTELU 

Kaikki aineistossani esiintyvät suomesta rantamurteeseen lainautuneet sanat on esitetty 

kootusti aakkosjärjestyksessä alaluvussa 3.2.5.1.1. Tässä pääluvussa suomalaiseen 

lainasanastoon perehdytään niin sen äänneasun, merkityksen kuin levikinkin kannalta: 

tarkastelen lainojen mukautumista saajakielensä äännerakenteeseen ja jaottelen piirteet 

virolaisina pidettäviksi muutoksiksi (4.1.1), sellaiseksi suomen piirteiden säilymiseksi, 

joka on mahdollista nimenomaan rantamurteen ominaisluonteen ja oman rakenteen 

vuoksi (4.1.2) sekä rantamurteen erityispiirteitä sisältäviksi muutoksiksi (4.1.3). 

Alaluvussa 4.2 luon silmäyksen siihen, mistä suomalaisilla lainasanoilla on puhuttu ja 

mihin niitä on tarvittu. Luku 4.3 syventyy kokoavasti suomesta rantamurteeseen 

lainautuneiden sanojen levikkiin suomen murteissa. 

Suomalaiset lainat jakautuvat sanaluokaltaan 40 substantiiviin, 26 verbiin, 10 

adjektiiviin ja 9 adverbiin; yhteensä sanoja on 85. Verbien näinkin suuri määrä kertoo 

ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja kontaktien tiiviydestä: sanat eivät ole tulleet 

rantamurteeseen esimerkiksi vain uusien esineiden mukana Wörter und Sachen -

periaatteen mukaisesti, vaan eri kieliset ihmiset ovat todella olleet kanssakäymisessä 

keskenään: viettäneet aikaa ja tehneet asioita yhdessä. Lainautuneista substantiiveista 

vain noin kolmannes on sellaisia esineen nimityksiä, jotka ylipäätään voisivat lainautua 

ilman tiivistä kontaktia. Aineistoni kaikista adjektiiveista lähes kaksi kolmannesta on 

lainaa suomesta, adverbeistä lähes neljännes. Pidän myös adjektiivien ja adverbien 

lainautumista selvänä merkkinä ihmisten välisestä sosiaalisesta kosketuksesta. 

Sanaluokittain lueteltuina aineistoni suomesta lainautuneista sanoista 

substantiiveja ovat ahke, arts, hingal(u), juhlad, kabin, kalv, karbas ~ karpas, kasa, 

kets, korpud ~ korped, krubal, kurpad, laagvesiJKH, legutimmed, muiaJKH, hodu, oust, 

pompu, potk(u)kelk, pöngad, rahvasim(m)ed ~ rahusimmed, rajasi(me)d, 

riemutim(m)ed, risla, rousk, saagel, sanalasku, ?seitselg, silmpaguJKH, sohk, sukkulane, 

tabanipäev, trae, varped, vastrand, ventu, viislaid ~ viislaadJKH, vintur, visaJKH, ?visur; 

verbejä hajutama, harmitama, ellitama, jängutama, kihnutamaJKH, kosetama, koskuma, 

kühnämä ~ kühnama, leebumaJKH, leebutamaJKH, lepsuma, lepsutama, liebutama, 

liepuma, lilluma, lüdistama, niiutama, piibama, puljama, ravistuma, ruigutama, 

siepama, ?simama, ?sutjama, toivuma, tuulemaJKH; adjektiiveja ahker, imel, kivikune, 
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kolistund, litrane, ruutune, tihmakas, tiivis, tüve, väliJKH ja adverbejä ilgihualasti, 

kodusi, kontas, kuuluvis, muual(l)e, tiivil(lä), tores, hudikas, huonust. 

Sellaisia rantamurteen sanoja, joille en ole löytänyt kirjallisuudessa aiemmin 

esitetyn suomalaista lainaetymologiaa, ovat hajutama, arts, ellitama, kasa, kets, 

kivikune, kodusi, kolistund, kontas, korpud ’pilvet’, koskuma, kurpad, kühnämä, 

leebuma, leebutama, lekut pl. legutimmed, lepsuma, lepsutama, liepuma, lilluma, 

litrane, niiutama, oust, piibama, pompu, rajasi(me)d, ruutune, siepama, ?sutjama, 

tabanipäev, tores, trae, huonust, vastrand, viislaid, ?visur. Nämä 35 uutta etymologiaa 

ovat siis omiani. Esittämäni suomalainen laina-alkuperä sanoille sutjama, visur on 

epävarma. Lisäksi aineistossani ovat sanat muual(l)e, tiivil(lä), mutta rantamurteen sanat 

muualla, tiiv on jo esitetty suomen lainoiksi. Sanoja, joiden aiemmin esitettyä 

etymologiaa parannan, on yhdeksän: kihnutama, kosetama, liebutama, hodu, sohk, 

tihmakas, ventu, vintur, visaJKH. Sanojen laagvesiJKH, silmpaguJKH etymologiaa 

tarkennan esittämällä niiden todennäköisen lainautumisalueen. Aineistooni kuuluvien 

sanojen lisäksi esitän etymologian parillekymmenelle sanalle, jotka ovat kogema, tehtat 

(s.v. hajutama); hormitama (s.v. harmitama); hellitama, ellidämä (s.v. ellitama), 

kilvuma (s.v. kihistama); kaetuma, kahetuma, kajatuma ~ kajotuma, tehoma (s.v. 

koskuma); nähtävis, kuuluma (s.v. kuuluvis); kärssima, targema (s.v. kärama); 

riebutama (s.v. liebutama); sadetakki, paida (s.v. pompu); ?manajus, -kse (s.v. 

toivuma); krabula (s.v. hudikas). Enin osa näistä etymologioista lienee uusia. 

Viron sanaston oppitekoisen rikastamisen lähteitä käsittelevässä artikkelissaan 

Huno Rätsep (2002 [1976]: 180–181) nostaa suomalaisten lainojen ryhmän muiden 

kielten lainoista selvästi eroavaksi. Suomesta saadut lainat ovat mukautuneet 

foneettisesti täysin viron kielen rakenteeseen eikä kielenkäyttäjä tunnista niissä enää 

mitään vierasta. Rätsep huomauttaakin suomalaisten lainojen olevan motivoidumpia 

muihin lainoihin verrattuna. Usein niiden vartalot ovat olemassa myös viron sanoissa, 

mikä helpottaa uudissanan leviämistä ja sen merkityksen ymmärtämistä. Lisäksi 

suomalaisia lainoja on tullut niille alueille, joilla muita lainoja voi tavallisesti käyttää 

vähemmän: tällaisia ovat abstraktit nominit, merkitykseltään tavalliset verbit ja 

adjektiivit. (Rätsep 2002 [1976]: 180–181.) Edellä esitetty pätee myös murresanastoon 

spontaanisti lainautuneeseen ainekseen. 
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 Suomesta tapahtuneen leksikaalisen lainautumisen lisäksi jotkin suomen sanat 

ovat toimineet malleina muutamien rantamurteen sanojen muodostuksessa tai äänneasun 

muotoutumisessa. Sana arg ’arki’ on sinällään itämerensuomalainen ja täysin 

yleisvirolainen, mutta rantamurteessa sillä on klusiiliton variantti ari. Kysessä on 

ilmeisesti heikon asteen yleistys, johon on lisäksi saattanut olla mallina suomen 

murteellinen heikkoasteinen taivutus. Omaperäisen linnunnimen kalahänd g. -hänna 

muodostuksessa on käytetty mallina suomen linnunnimeä hänni ja rantamurteen 

adjektiivijohdoksen tihnas mallina on voinut olla suomen samanmerkityksinen tihmas. 

Omaperäisen sanan kömbas ’veneen peräpuu, pönkkä’ merkityksenkehitykseen on 

voinut vaikuttaa suomen sana pönkkä ja siitä rantamurteeseen lainautunut pöngad. 

Alkuaan saksalaista lainaa oleva kiiker on rantamurteessa yksinäisklusiilillinen kiiger 

todennäköisesti suomen vaikutuksesta. 

4.1 Suomalaislainojen mukautuminen saajakielensä äännerakenteeseen 

Lainautuessaan viroon suomen sanat mukautuvat viron äännerakenteeseen sopiviksi, 

tapahtuu ns. etymologinen nativisaatio (ilmiöstä esim. Aikio 2007). Kielenkäyttäjillä on 

taju siitä, mitkä äänteet läheisessä sukulaiskielessä vastaavat oman kielen tai murteen 

äänteitä, ja substituutiot tapahtuvat näiden periaatteiden mukaisesti. 1800-luvun 

jälkipuoliskolla viron kirjakieleen tietoisesti otetuista suomalaisista lainoista Mägiste 

(1958: 143) kirjoittaa, että niiden kieleen juurtumisen edellytyksenä on ollut 

äänteellinen ja johto-opillinen mukauttaminen viron rakenteeseen. Sama ilmiö vaikuttaa 

yhtä lailla puhutun kielen lainautumisessa. Murteeseen lainattaessa mukautuminen 

tapahtuu paitsi viron yleisten rakennepiirteiden mukaan myös murteen omien piirteiden 

mukaan, mikä saattaa myös säilyttää lainasanojen alkuperäisiä piirteitä. Esitän tässä 

suomesta lainautuneiden sanojen äänteelliset muutokset sellaisina ryhminä, kuin ne 

aineistossani näyttäytyvät. Käsittelen yhden muutostyypin kerrallaan. Ne sanat, joissa 

on tapahtunut useampia muutoksia, esiintyvät jokaisessa ryhmässään. 

4.1.1 Yleisesti virolaisina pidettävät muutokset 

Suomen fortisklusiilit ovat aineistossani substituoituneet johdonmukaisesti 

leenisklusiileilla: ilgihualasti, hingal, jängutama, kabin, kodusi, krubal, laagvesi, 

legutimmed, liebutama, lüdistama, hodu, piibama, pöngäd, ruigutama, saagel, seitselg, 
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silmpaguJKH, tabanipäev, hudikas, vastrand, viislaid ~ viislaadJKH. Vanhassa 

rantamurteessa fortisklusiilien k, p, t ääntäminen on kuitenkin säilynyt vokaalien välillä 

ja soinnillisen konsonantin vieressä (esim. lukema ’lugema/lukea’, ampaD 

’hambad/hampaat’), ja näiden aineistoni sanojen äänteellinen kehitys onkin siksi 

epäodotuksenmukainen. Vain sanalla karbas on suomen geminaattafortiksen säilyttänyt 

variantti karpas. Tämä kertoo murteiden taantumisesta ja keskimurteen vaikutuksesta 

rantamurteeseen: viron murresanakirjan aineisto on koottu vuosina 1922–1970, ja 

Mustin (1995: 15) mukaan 1920-luvulla rantamurteen länsiryhmässä leenisklusiilit 

olivat jo vallalla. Fortisklusiileista voi puhua enää äänteellisenä tendenssinä, vaikka 

suomenmukaiset fortisklusiilit olivatkin vanhemman murteen tyypillinen piirre (mts.). 

Vrt. kuitenkin ruutune, ventu seuraavassa alaluvussa. Viron monikon päätteenä on aina 

leenisklusiili (juhlad, korpud, kurpad, legutimmed, pöngäd, rahvasim(m)ed ~ 

rahusimmed, rajasi(me)d, riemutim(m)ed, varped). 

-ur-johdinta on käytetty muodostettaessa sana visur riippumatta siitä, onko sen 

kantasana suomen visva vai viron viss. Oma -ur-johdos on tehty myös suomen sanasta 

vintti, mikäli vintur on lainautunut siitä. 

Ellei verbi sutjama ei ole laina suomen verbistä sutjata, se on johdettu sanasta 

sudi g. sutja. Virossa tavun lopussa esiintyy i, tavun alussa j. Viron muutoksessa nali : 

nalja on paralleeli tähän: äännettävyyden vuoksi i muuttuu a:n edellä j:ksi. Adjektiivi 

väliJKH (< sm väljä) on menettänyt nominatiivissa j:n ja asettunut samaan tyyppin 

yleisvirolaisen sanan väli g. välja kanssa. Jälkitavun j:n menettänyt muiaJKH (< sm 

muija) on asultaan kuin yleisviron verbien infinitiivimuodot müüa, süüa, lüüa, jotka 

ääntyvät [müia, süia, lüia]. 

 Viron jälkitavuissa ovat ensi tavun kaikkien yhdeksän vokaalin sijaan 

mahdollisia vain a, u, e, i. Suomen jälkitavun o on siis substituoitunut virossa 

foneettisesti lähimmällä jälkitavussa mahdollisella vokaalilla u, joka virossa muutenkin 

vastaa suomen jälkitavujen o:ta: aineistossani esiintyvät hajutama, hingalu (gen.), 

kivikune, kodusi, silmpaguJKH, toivuma, huonust, ventu. Tätä muutosta voidaan toisaalta 

pitää myös rantamurteen länsiryhmän omana, sillä jo rantamurteen keskiryhmässä 

(Haljalan itäosassa ja Viru-Nigulassa) jälkitavuissa esiintyy yleisvirolaisen u:n sijaan o. 

Deminutiivinen -u-johdos on tehty sanasta pomppa (> pompu). ai-diftongi on oiennut 

pitkäksi vokaaliksi sanan viislaid laajalevikkisemmässä variantissa viislaadJKH, mikä voi 
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kertoa siitä, ettei lainatun sanan merkitystä välttämättä enää hahmoteta. Suomen 

jälkitavun pitkä vokaali on lyhentynyt sanassa varped ja jälkitavun diftongi on 

lyhentynyt yksinäisvokaaliksi sanoissa ahke, kodusi, litrane, kivikune, ruutune, 

sukkulane, tores. Viron omaperäisten sanojen jälkitavuissa mahdollisia diftongeja ovat 

ai, ei, ui, mutta ne esiintyvät lähinnä nominien taivutusmuodoissa ja i on silloin 

monikon tunnus, minkä vuoksi suomen litrainen, sukkulainen ja toreissaan ovat 

lainautuessaan menettäneet diftonginsa. Vokaali on lisäksi muuttanut laatuaan (i(o) > e) 

sanassa ahke. -uta-johdos on tehty koillisrannikolle suomesta lainatusta verbistä niiama 

(→ niiutama). Mikäli sana simama on laina suomen verbistä siemata, suomen ensi 

tavun diftongi ie on substituoitu lyhyellä vokaalilla mahdollisesti suomen sima-sanan 

vaikutuksesta. Yleisviron mukainen mukainen kehitys olisi oikeneminen pitkäksi, mutta 

rantamurteessa suomalaisten lainojen diftongit tavallisesti säilyvät (vrt. siepama, 

riemutim(m)ed). Ensi tavun yleisvirolaisen pitkän e:n ja myös leenisklusiilinsa b vuoksi 

huomiota herättävätkin leebumaJKH ’lieppua’, leebutamaJKH ’lieputtaa’. Näillä sanoilla 

on myös suomen verbeistä lieppua, lieputtaa saadut diftongilliset variantit Jõe Kuu 

liepuma, Kuu Hlj liebutama. 

Jälkitavuissa takavokaaliseksi on muuttunut variantti kühnama ja myös ensi 

tavussa sana krubal. Viimeksi mainitussa ja sen variantissa on kuitenkin myös sekä 

suomen että rantamurteen piirteitä, tästä ks. lukuja 4.1.2 ja 4.1.3. Vartalovokaali i on 

uuden lainan merkki sanassa sohk (g. sohki, mon. soh(k)id): vanhoille lainoille a-vartalo 

on tunnuksenomainen, uusille taas i. Suomen e on substituoitu u:lla verbissä kosku-ma. 

Joidenkin suomen verbien äänneasu on ollut valmiiksi viroon sopiva, eikä niiden 

vartaloissa ole tapahtunut mitään muutosta lainautumisen yhteydessä24 (kihnuta-maJKH, 

lillu-ma, lepsu-ma, lepsuta-ma, pulja-ma, ravistu-ma). Suuri osa kaikista lainautumisen 

yhteydessä tapahtuneista äänteenmuutoksista on tapahtunut jälkitavuissa, sillä viron 

fonotaksin rajoitukset koskevat enimmäkseen jälkitavuja. Viron kielen erilliskehityksen 

aikana on tapahtunut loppuheitto alun perin kolmitavuisissa ja pitemmissä sanoissa sekä 

sellaisissa kaksitavuisissa sanoissa, joiden ensi tavu on pitkä. Suomalaisten sanojen 

lainautuessa rantamurteeseen loppuheitto on tapahtunut juuri näiden periaatteiden 

                                                 
24 Virossa käytetään sanakirjamuotona verbin -ma-infinitiiviä, jonka lisäksi viron verbeillä on myös 
suomenkaltaiset -da-infinitiivimuodot. Kielen käytössä, siis lainautumistilanteissa, verbit esiintyvät 
tavallisimmin persoonamuodoissa taipuneina, ja preesensin persoonamuodot ovat suomen ja viron välillä 
lähes samat lukuunottamatta viron y. 3. p. päätettä -b (vrt. kantasuomen *-pi, *-βi). 
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mukaan aineistoni nominien nominatiivimuodoissa ahker_, arts_, ilg_ihualasti, imel_, 

hingal_, kabin_, kets_, kivikune_, krubal_, litrane_, oust_, potk_kelk_, rousk_, ruutune-

_, saagel_, sana_lasku, seit_selg_, silm_paguJKH, sohk_, sukkulane_, tabani_päev_, 

tores_, vast_rand_, viislaid_ ~ viislaad_JKH, vintur_ sekä possessiivisuffiksin, johtimen 

tai sijapäätteen sisältävissä adverbeissä kodusi_, kontas_, kuuluksis_, kuuluvis_, 

hudikas_, huonust_. Sana tyven on lainautuessaan asettunut malliin habe g. habeme, ja 

on saatu Jõe Kuu tüve g. tüvene, mutta toisaalta lainalla on myös samanmerkityksisen 

sanan tüüne mallin mukainen variantti Kuu Hlj Kad tüvene. Kuusalussa tunnetaan 

lisäksi u-vartaloinen tüvenu. Inessiivimuotoisissa adverbeissä loppuvokaali on heittynyt 

ja geminaatta lyhentynyt, mutta on myös rantamurteelle tyypillisen sananloppuisen 

konsonantin ja jälkitavun geminaatan säilyttäneitä variantteja. Loppuheitottomista 

sanoista sanalasku, potkukelk ks. seuraavaa alalukua. 

4.1.2 Rantamurteen rakenteen mahdollistama suomen piirteiden säilyminen 

Tässä alaluvussa käsiteltyjen suomen piirteiden säilyminen on ollut mahdollista 

nimenomaan siksi, että lainojen vastaanottajana on ollut rantamurre ja sen länsiryhmä, 

sillä viron murre itsessään sisältää samat piirteet. 

Rantamurteelle tyypillinen ylipitkä sananloppuinen konsonantti s̀, l̀ on Kuusalun 

varianteissa kondass, kuuluksiss, kuuluviss sekä geminaatta on säilynyt variantissa 

muualle. Suomen jälkitavun geminaatta on säilynyt sanoissa harmitama, ellitama, 

kihnutama, kivikune, kosetama, kurpad, liepuma, pompu, tihmakas, varped, vintur, sillä 

ortografian mukaan on kyse viron lyhytalkuisesta geminaatasta. Geminaatta on 

kuitenkin lyhentynyt ainakin kirjoitusasun mukaan sijapäätteen sisältävissä adverbeissä 

kontas, kuuluksis, kuuluvis, hudikas. 

Sananalkuisen h:n säilyminen kuuluu mielestäni kuusalulaisen rantamurteen 

tunnusomaisiin ja samalla sitä suomeen yhdistäviin piirteisiin. Mustin (1987: 87) 

mukaan h sanan alussa onkin säilynyt ainakin mainitun teoksen kirjoittamiseen asti 

Kuusalun Kõnnun rannan vanhassa murteessa, ja vielä 1920-luvulla se on esiintynyt 

Kuusalun Kolgan rannassa. EMS:n mukaan aineistoni haadama, hajutama esiintyvät 

Kuusalussa h:llisina mutta Jõelähtmessä ilman h:ta; harmitama, hell samoin Kuusalussa 

h:llisina mutta Haljalassa ilman h:ta. Sanan hingal Kuusalun esiintymistä vain yksi on 

h:ton, Jõelähtmestä ei ole esimerkkilauseita. Yleisvirolainen (Phl ja võrun murre 
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poislukien) sananalkuisen h:n kato on tapahtunut varmasti vain sanassa _arts. Sanasta 

_ellitama taas ei ole EMS:ssa kuusalulaisia esimerkkejä – itse asiassa ainoa 

esimerkkilause on Jõelähtmen keskimurteesta, vaikka sanan levikiksi on ilmoitettu Jõe 

Kuu. Tämän verbin kohdalla kyse voisi kuitenkin olla fonologisen distinktion 

tekemisestä, sillä Kuusalussa tunnetaan verbi hellitama jonkinlaisen liikkumisen 

merkityksessä; hellitama (hellütämmä) ’~hellaks muutuma’ taas esiintyy Kuusalussa, 

Haljalassa ja 52 muussa Viron pitäjässä. 

Täysin muuttumattomassa asussa on lainautuessaan säilynyt tiivis, joka on 

sopinut rantamurteen s-loppuisten sanojen malliin, ja josta on lisäksi tehty omaperäinen 

johdos tiivil(lä). 

Loppuheittoa ei ole tapahtunut yhdyssanojen sanalasku perusosassa ja 

potkukelk määriteosassa (vrt. loppuheitollinen variantti potkkelk). Tämän mahdollistaa 

lainansaajamurteen se ominaispiirre, että siinä nominatiivin loppuvokaali on osittain 

säilynyt, ja toisaalta myös se, että u on virossa mahdollinen jälkitavun vokaali. 

Suomen etuvokaaliset sanat ovat lainautuneet Kuusaluun etuvokaalisina: 

iäs|päidi, imeläd, jängütämä, rübäl, käümätseld, kühnämä, nügäjüs|uks, tiivillä, väljä, 

ja niiden vokaalisointua noudattamattomiksi varianteiksi muuttuneet lainat ovat 

Jõelähtmen ja Haljalan sanoja. Viron rantamurteessa erityisesti Kuusalun Kolgan ja 

Kõnnun rannassa esiintyvä vokaalisointu mahdollistaakin ilmiön säilymisen myös 

lainasanassa. Kuten edellisessä alaluvussa todettua, viron jälkitavuissa ovat tavallisesti 

mahdollisia vain a, u, e, i, mutta rantamurteen vokaalisointu tekee myös ä:n ja ü:n 

mahdolliseksi. Aineistoni ainoa esimerkki jälkitavun ü:stä on sanassa tükkünesä, mutta 

esim. Mustin (1987) aineistossa on lisää tapauksia. Sanassa lüdistama jälkitavun y on 

lisäksi substituoitu a:lla, sillä virossa ei ole refleksiivisia -tUA-verbejä. Myös kaikki 

aineistoni rantamurteen omaperäisten sanojen etuvokaaliset variantit ovat Kuusalusta: 

(h)ebeldämä, keilimä, kihistämä, lihvendämä, läädägillä, märginesä, näljä|nuot ~ 

nälgä|nuot, parvenesä, tükkünesä. EMKK:n mukaan variantti trülling esiintyy kuitenkin 

nimenomaan Haljalassa, mutta tässä voi olla jokin merkitys sanan saksalaisella laina-

alkuperällä. Vokaalisointu on kadonnut kokonaan vain sanoista Kuu Hlj lüdistama, Jõe 

Kuu pöngad. Keskimurteiden vaikutuksesta rantamurteeseen kertonee jälleen se, ettei 

alkuperäinen suomen vokaalisointu ole säilynyt aineistossani johdonmukaisesti. 
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Suomen diftongi ie on säilynyt sanoissa liebutama, liepuma, riemutim(m)ed, 

siepama. Vaikka i-loppuiset diftongit yleensä säilyvät, esiintyy tapauksittain diftongin 

jälkikomponentin madaltumista erityisesti v:n ja r:n edellä (Must 1995: 22). Näin on 

tapahtunut sanassa tabanipäev. 

4.1.3 Rantamurteen erityispiirteitä sisältävät muutokset 

Suomen yksinäisklusiili on geminoitunut sanoissa kontas, ruutune ja mahdollisesti 

sanassa ventu, mikäli sen laina-alkuperä on SSA:n mukaan vento; jos taas SMSA:sta 

löytämäni venttu, kuten ehdotan, ei klusiilin muutosta ole tapahtunut. Geminoituminen 

on tapahtunut jälkitavussa sanoissa rahvasimmed ~ rahusimmed, legutimmed. Mustin 

(1995: 19) mukaan koillisrannikolla konsonanteilla m, n, l, v onkin vahva taipumus 

geminoitua sekä geminaatan säilyä sivupainollisessa tavussa. m on säilynyt ja 

sivupainollisessa tavussa myös geminoitunut alun perin (*m- >) n-loppuisen nominin 

obliikvisijoissa (Must 1995: 18) sanoissa legutimmed, rahvasim(m)ed ~ rahusimmed, 

riemutim(m)ed. Kaikki geminaatalliset ovat Kuusalun sanoja, vain variantti rahusimmed 

on Jõelähtmestä. Säilyminen on tapahtunut myös sanassa Kuu rajasimed toisin kuin sen 

variantissa rajasid. 

Sana visaJKH on lainautunut ilman suomen jälkitavunalkuista v:tä, joten sanan 

tavurakenne on muuttunut (sm vis-va > Jõe Kuu Hlj vi-sa). Sama ilmiö on tapahtunut 

rantamurteen omaperäisen yhdyssanan varateivas määriteosassa. Se on varb g. varva p. 

varba, mutta rantamurteessa yleisvirolaisen genetiivimuodon v on kadonnut ja sanan 

tavurakenne muuttunut (yl. var-va > Jõe Kuu va-ra). 

Sananalkuiset konsonanttiyhtymät vaikuttavat rantamurteelle tyypillisiltä. 

Sekundaarinen sananalkuinen konsonanttiyhtymä on tuotettu lainasanoihin krubal, trae 

(vrt. ruots. laina klits). Nominien s-loppuiseen analogiamalliin ovat asettuneet sanat 

karbas ~ karpas, tihmakas. Kaikissa tapauksissa on siis tapahtunut analoginen 

mukautuminen. 

 Rantamurteen länsiryhmälle tyypillinen vokaalin kadon sisältävä -nd-loppuinen 

partisiipin asu on syntynyt sanaan kolistund. Tätä voidaan pitää ainoana vokaaleihin 

kohdistuvana rantamurteen erityismuutoksena. 
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4.2 Suomesta lainautuneet sanat semanttisesti 

Mitä suomesta lainautuneet sanat kertovat suomalaisten ja rannan virolaisten välisistä 

kontakteista? Meri, veneet ja kalastus ovat lainautuneen sanaston perusteella olleet 

heille yhteisiä asioita. Suomalaisilla on ollut niihin viittaavia sanoja, ja virolaisilla on 

ollut sellaisille sanoille käyttöä. Talvella he ovat vetäneet verkkoja ahkioilla rannalle 

kuivumaan (kets, ahke, hajutama, sohk, vintur). Sulaan aikaan tyvenellä ilmalla veden 

pinnalle on voinut jäädä lillumaan kalvo kalan perkuusta (tüve, lilluma, kalv, visaJKH). 

He ovat tervanneet veneensä ja varustaneet ne pönkin, varppein ja irtokölein, 

äyskäröineet vettä niistä ja kiinnittäneet ne ketjuin ja ankkurein (sutjama, viislaid ~ 

viislaadJKH, pöngad, varped, trae, oust, kabin). Vuotamaton veneen on joka tapauksessa 

pitänyt olla (ravistuma; tiivis, tiivil(lä)) ja verkon silmien ehjät ja kullekin kalalajille 

sopivan tiheät tai harvat (silmpaguJKH, tihmakas, väliJKH). He ovat katselleet kivikkoisen 

saaristomaiseman lintuja ja Suomesta päin tulevia kuivia pilviä (kivikune, kalahänd, 

karbas, korpud). Kalastajan henki on ollut säästä kiinni, ja tuulia ja myrskyjä on pidetty 

tarkasti silmällä (län(t)sikasJKH, tuulemaJKH, vastrand). 

He ovat omaksuneet suomalaisilta uusia ja uudentyyppisiä esineitä (potk(u)kelk; 

kurpad, pompu) ja nimenneet uudelleen jo käyttämiään (riemutim(m)ed, sukkulane). 

Kaikki ei aina ole ollut helppoa tai toivotunlaista (kolistund, kontas, huonust, 

harmitama, jängutama, kühnämä, ruigutama, siepama, tores), mutta työtä on tehty 

ahkerasti ja lapset hoidettu (ahker, puljama; piibama). Rantalaiset ja suomalaiset ovat 

juhlineet keskenään (juhlad, tabanipäev, hudikas), minkä lisäksi Suomesta on 

salakuljetettu tavaraa Viroon ja Virosta Suomeen taas viinaa vuosisatojen ajan 

(laagvesi, litrane) ja mahdollisesti rakentamiseenkin on otettu mallia suomalaisilta 

(ruutune). Ihmiseen viittaaville sanoille on aina käyttöä (muiaJKH, ventu; ilgihualasti, 

rahvasim(m)ed ~ rahusimmed, rajasi(me)d, rousk) ja maut ovat ihmisille tärkeitä (imel, 

?visur). Verbien ja erityisesti kuvailevien liikeverbien (ellitama, ?simama, toivuma; 

kihnutamaJKH, kosetama, koskuma, lepsuma, lepsutama, leebutamaJKH, liebutama, 

leebumaJKH, liepuma, lüdistama, niiutama) lainautuminen todistaa konkreettisesta 

vuorovaikutuksesta. 

Kaiken kaikkiaan suomalaisia lainoja on jokaisessa aineistoni sanojen 

semanttisessa ryhmässä lukuunottamatta kasvinnimiä. Kahdella nimellä tosin on 

suomalainen variantti ulkosaarilla, mutta mikäli niiden kohdalla on kyse 
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lainautumisesta, suunta on paremminkin ollut rantamurteesta suomeen. Lähes kaikki 

muiden kielten lainat liittyvät meren merkityskenttään, mutta kontaktit suomalaisiin 

ovat olleet mitä ilmeisimmin olleet tiiviimmät ja monipuolisemmat. Toisaalta suomesta 

lainautumista on helpottanut myös lähisukukielten välinen osittainen ymmärrettävyys. 

4.3 Suomen lainaoriginaalien murrelevikki 

Rantamurteeseen suomesta saatujen lainojen suomen murteiden lainaoriginaalit ovat 

useimmiten koko Suomen alueella esiintyviä, toisin sanoen yleissuomalaisia. Nämä 36 

sanaa ovat ahkera, ammollaan, harmittaa, hartsi, hinkalo, huonosti, hutikassa, juhlat, 

jänkyttää, kapine, kalvo, kihnuttaa>JKH, korppu, kotoisin, kuuluvissa, litrainen, lytistää, 

muija>JKH, muualle, niiata, nykäys-, potkukelkka, raaja, ravistua, ruikuttaa, rypäle, 

saakeli, sananlasku, siepata, tapaninpäivä, tiivis, toivoa, toreissaan, tuulla>JKH, 

visva>JKH, väljä>JKH. Näistä sanoista hinkalo ei kuitenkaan esiinny inkerinsuomessa ja 

sanasta kapine on niukasti tietoja inkerinsuomesta, mutta sillä ei tämän tarkastelun 

kannalta ole merkitystä, sillä vain Viron koillisrannan itäisillä murteilla on ollut 

kosketuksia inkerinsuomen (ja vatjan) kanssa. Sanojen esiintymiseen Vermlannissa en 

myöskään kiinnitä huomiota yleissuomalaisuuden määrittelyssä. Sanan pomppa SSA 

määrittelee nykyään melko yleiseksi, mutta sanan mahdollinen venäjän alkuperä 

huomioon ottaen se on todennäköisimmin ollut käytössä ensimmäisenä juuri 

kaakkoismurteissa sekä Helsingissä. 

 Sanojen yleissuomalaisuus ei luonnollisesti kuitenkaan tarkoita sitä, että ne 

myös käytännössä olisi lainattu aivan miltä tahansa Suomen maantieteelliseltä alueelta. 

Todennäköisintä on, että ne ovat lainautuneet Viron kontaktialueiden suomalaisten 

leksikosta. Vaikka suomalaisia on muuttanut vuosisatojen kuluessa Viroon 

kauempaakin Suomen sisämaasta, ei lainautumista heidän kielestään ilmeisesti voida 

pitää kovin todennäköisenä, sillä nykyään yleisesti katsotaan muuttajien assimilaation 

uuteen ympäristöön tapahtuneen nopeasti. Mikäli Suomessa asuneita virolaisia muutti 

takaisin kotimaahansa, heidän tuomaansa lainasanastoa voidaan vain spekuloida. 

 Eräillä laina-alkuperillä on kuitenkin suomen murteissa joko selvästi suppea 

levikki tai muutoin yleissuomalaisen sanan rantamurteeseen lainautuneen merkityksen 

esiintymisala Suomessa on pieni. Joissakin tapauksissa yleisehköllä sanalla on 

pistemäinen levikki Suomenlahden rannikolla. Tällaisten sanojen osalta onkin 
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mahdollista määritellä, minkä alueen suomalaisilta ne on viron rantamurteeseen lainattu. 

Näitä sanoja on 25; esitän sulkeissa niiden todennäköiset lainautumisalueet. Sana 

lieppua on todennäköisesti antanut kaksi lainasanaa ja rantamurteen sanoista hell, kailat 

ei voida varmasti tietää, onko ne lainattu suomesta vai ruotsista. Vain yhden 

murrealueen sanoja ovat koko Kymenlaaksossa esiintyvät riemu, sukkulainen; Kymissä 

esiintyvät kyhnätä, risla sekä Etelä-Karjalassa esiintyvät kolistua, lieppua, sohka 

(UusVl), hajottaa ’levittää verkkoja kuivumaan’ (Lava), lillua (ViroL Teri), rauhasimet 

(Tyt), tihmakka (Lemi), tihmas (KARE), viislaita>JKH (ViroL Koiv). Kahden 

murrealueen, käytännössä sekä Kymenlaakson että Etelä-Karjalan, yhteisiä sanoja ovat 

kosettaa, rousku, silmäpako>JKH ’verkossa’, venttu (KYM KARE), ahkio (Suu Vehk Tyt 

Lava), ?helli (Kymi Suu HaaS Vehk Säkk Joh), hotu (KARE rannikko HaaS Vehk 

Lava), ?kailetti>JKH (Kymi Suu HaaS Lava), ousti (KaakkSm rannikko), raji ~ raaji 

(Kymi Suu Vehk Tyt Lava), ruutuinen (ikkunaruuduista: Kymi Suu Seis ViroL UusVl), 

varppeet (Suomenlahden saaret ja rannikko). Sana lepsuttaa esiintyy Hämeessä ja 

Karjalassa. 

 Suomen ja viron yhteisistä sanoista lauma (KYM) ~ laume (Haa) esiintyy 

suomen murteissa vain Suomenlahdella ja koira(sin) lähinnä KYM KARE rannikolla ja 

saarilla, mutta sanoilla kahva (Lava Seis), hyöky (KYM KARE) on levikki myös 

Pohjanlahdella. 

19 sanalla on suomessa laajempi levikki, mutta koska lainautuminen ei ole 

mahdollista mistä hyvänsä, olen poiminut sanojen levikkialueista mahdolliset ja samalla 

todennäköiset lainautumisalueet. Täydelliset levikit on esitetty luvun 2 sana-

artikkeleissa. Joillain sanoilla on lisäksi laina-alkuperäksi sopivin asu tai oikea merkitys 

juuri esiin nostamillani alueilla. Kolmen mahdollisen lainanantaja-alueen sanoja ovat 

kontassa, koskea (HÄM KYM KAR), tyven (HÄMK KYM KARE), vintti (Porn Myr KYM 

KARE). Kahden mahdollisen lainanantaja-alueen sanoja ovat hellittää, kasa (HÄM 

KYM), ilkialasti (KYM KARE), laakvesi (KYM KARE; erityisesti Kymi Tyt), pönkät 

(KYM KAR), vastaranta (KYM KAR; erityisesti Kymi Suu HaaS Vehk VirL Lava Säkk 

Kuol). Yhden mahdollisen lainanantaja-alueen sanoja ovat Kymenlaakson ketsu (Pyht 

Vehk), Karjalan imelä sekä Etelä-Karjalan kivikkoinen, kurpposet, lekuttimet, puljata, 

sutjata, tiipata. Eteläkarjalaisella sanalla siemata on myös muita variantteja 

Kymenlaaksossa sekä Kaakkois-Hämeessä, joten sekin lienee luettava kolmen alueen 



 233

sanaksi. Sanalle karppa SKES ei anna levikkiä ja SMSA:ssa se esiintyy vain uikun 

merkityksessä Kainuussa (kalakarppa), mutta koska se merkitsee merilintua, on sen 

aktiivisimman käytön alue rannikolla ja saarilla. SMSA:n sanalle seitsenselkä(inen) 

antama levikki vain Länsi-Suomen rannikolla (POHK Lestijokilaakso Him, VARP 

pohjoisosa Luv, SATL MerK) on lainautumisen kannalta ongelmallinen. 

Hämäläisen levikin sanojen osalta olen varmistanut, että niistä saadut lainat ovat 

Kuusalussa tunnettuja, sillä Kuusalu on Viron pitäjistä ainoa, jolla oli suorat 

kosketukset hämäläismurteen alueelle. Tässä en ota huomioon sinänsä kaakkois-

hämäläisiin murteisiin kuuluvaa Kymenlaakson murretta, sillä sitä käsitellään omana 

alaryhmänään (KYM) ja koska koko rantamurteen länsiryhmällä oli kosketuksia 

kymäläismurteiden kanssa. Mielestäni on kuitenkin huomattava, että Kymenlaaksoa 

läntisemmissä hämäläismurteissa tunnettuja sanoja on ainoastaan viisi, eikä niistä 

yhdenkään levikki ole pelkästään hämäläinen. Yhden murrealueen levikeistä huomiota 

herättää Etelä-Karjalan osuus. Sieltä lainautuminen on mahdollista siksi, että 

kuusalulaiset kävivät Viipurissa, ja siellä kohdattiin varmasti myös muista Etelä-

Karjalan pitäjistä tulleita. Toisaalta koivistolaiset kalastajat ovat käyneet Virossa 1800-

luvun lopulle asti. 

Sanojen lepsua (HÄMP-E), lieputtaa (HÄMP SAV) levikit ovat ilmeisen 

hämäläiset, eivätkä sanat sisälly yllä mainittuihin viiteen Hämeessä tunnettuun sanaan. 

Nämä sanat ovat kuitenkin esiintyneet suomen vanhoissa sanakirjoissa, joten pidän 

todennäköisenä, että niiden levikki suomen murteissa on selvästi kaventunut ennen 

murteiden sana-aineiston keräämistä. Sen lisäksi sanaa lepsu pidetään SSA:ssa melko 

yleisenä ja johdos lepsuttaa esiintyy Hämeessä ja Karjalassa; lieputtaa-johdoksen kanta 

lieppua puolestaan esiintyy mm. Etelä-Karjalassa. Nämä aineistooni kuuluvat selvästi 

samojen sanueiden sanat liittävät nähdäkseni myös sanat lepsua, lieputtaa Etelä-

Karjalaan. 

4.3.1 Kysymys hämäläiskontakteista 

Perinteisesti on katsottu hämäläisillä olleen kontakteja viron rantamurteen alueelle ja 

laajemmallekin Virossa ja sitä myöden vaikutusta ainakin koillisrannikkomurteeseen. 

Käsittelen aihetta muutamassa kappaleessa verratakseni oletusta tuloksiini. 
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 Mägisten (1952: 319) mukaan Mihkel Toomse on vuonna 1938 (Eesti Keele 

Arh. Toimetised 13 s. 15–18, 23–23, 27) osoittanut kaksi Kuusalun morfologista 

piirrettä (adjektiivityypin kipejät, lakejat, jämejät vrt. sm kipeät, lakeat, jämeät ja 

monikon luomijelle ’loomadelle’, kivijega ’kividega’) lainoiksi suomen 

hämäläismurteista Myrskylän – Artjärven – Orimattilan – Iitin seudulta ja olettanut 

yhden piirteen (tyyppi keväjäl ’keväällä’) olevan samaa alkuperää. Mainituista pitäjistä 

Artjärvi ja Iitti kuuluvat kuitenkin Kymenlaakson murteiden alueeseen. Mägisten 

mukaan tämän lainaamisen voi selittää ainoastaan suomalaisten muutolla Hämeestä 

Kuusaluun. Lainojen mahdollisena lähtöalueena Mägiste (mp.) mainitsee myös 

Uudenmaan rannikon vielä 1400–1500-luvulla suomen- ja ruotsinkielisen seka-

asutuksen pitäjät kuten Pernajan. Johansen (1951: 153, 203) puolestaan on osoittanut 

hämäläisiä henkilönnimiä 1500-luvulta Keilasta ja Haljalasta, mutta hän pitää kuitenkin 

maahan muuttaneiden suomalaisten lähtöalueena erityisesti Karjalaa ja Viipurin 

ympäristöä; myös Tallinnan ja Itä-Suomen kauppasuhteita hän pitää vanhoina ja esittää 

tärkeinä Vehkalahden, Virolahden, Koiviston ja Viipurin. Myöhemmin Johansenin töitä 

tarkastelleet Mägiste (1952) ja Enn Tarvel (1983: 141–149) ovat pitäneet niiden 

luotettavuutta mm. suomalaisten ja ruotsalaisten henkilönnimien tulkinnan osalta 

vaihtelevana. Ariste (1956: 15–18) puolestaan esitti hämäläisten suomen olevan peräti 

perua ensimmäisellä vuosituhannella eKr. Koillis-Viron alueelta Suomenlahden yli 

muuttaneiden kielestä. 

Uudempaa ja sanastoa käsittelevää tutkimusta edustaa mm. Suhosen (2000) 

artikkeli. Suhonen (2000: 370) on valinnut artikkelinsa aineistoksi 169 Toomsen 

ylioppilastyönsä käsikirjoituksessa vuonna 1930 esittämää ”suomalaistyyppistä” sanaa, 

ja suomen vastineiden tarkastelun tuloksena levikkialueista etualalle nousevat Häme ja 

Kymenlaakso. Sanojen virolaislevikki vaihtelee, niitä on 46 eri pitäjän alueelta, ja 

mukana on niin yhdessä kuin yhdessätoista pitäjässä esiintyviä sanoja – vaikka Toomse 

on kerännyt käsityksensä mukaan Virossa vain koillisrannikolla esiintyviä sanoja. Kyse 

ei siis selvitetyn levikin perusteella ole vain koillisrannikkomurteen sanastosta (vrt. 

artikkelin otsikko ’Koillisrannikkomurteen suhteet naapurikieliinsä’). Suomen ja 

inkeroisen vastineet esitetään, mutta viron sanoista annetaan vain näytteitä. Sanojen 

valinnan perusteitakaan ei tarkemmin esitetä, ja tarkkaan ottaen muutamat satakuntalais-

hämäläis-kymenlaaksolais-savolaiseksi määritellyn ryhmän sanoista ovat eivät ole aivan 
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korrekteja (ahkera po. yl., esiintyykin kahdessa ryhmässä; kosettaa po. koskettaa 

HÄMK KYM KARE-K SAV). Satakuntalaisen levikin Suhonen selittää Satakunnan ja 

Hämeen murteiden yhteisellä sanastolla sekä savolaisen levikin Kymenlaakson ja Savon 

murteiden yhteissanastolla, mikä onkin loogista. 

Hämäläiskontakteja on siis esitetty kirjavin perustein. Hämäläiskysymys on 

sikälikin ongelmallinen selviteltävä, että hämäläisvaikutuksen on oletettu olevan perua 

keskiajan ja uuden ajan alun muuttoliikkeestä – sen tutkimista voisi ehkä verrata 

hankalana pidettyyn Lounais-Suomen ja Viron saarten keskinäisten kontaktien suomen 

kieleen jättämien vaikutusten tutkimukseen. Ruotsalaistuneella Länsi- ja Keski-

Uudenmaan rannikolla puhutusta suomesta ei ole olemassa myöskään murremateriaalia 

Ruotsinpyhtäätä lännempää Porvoota lukuunottamatta. SMSK löytää vain 136 

artikkelia, joiden levikkitiedoissa mainitaan Porvoo25, kun esimerkiksi Kymi esiintyy 

4215 artikkelissa. Tutkimuksessa on siis tyydyttävä sisämaahan työntyneen 

hämäläismurteen materiaaliin. 

Johdantoluvussa esittelemäni, kansatieteellisen ja historiallisen kalastusta ja 

kauppaa koskevan tiedon valossa tuntuu odotuksenmukaiselta, että aineistossani 

korostuu muu alue kuin Häme. 

4.3.2 Yhteenveto 

Suomalaista alkuperää on aineistostani korosteisen suuri osa, lähes kaksi viidennestä:  

n. 38 % (yht. 225 sanaa, joista n. 85 lainaa suomesta). Södermanin väitöskirjan koko 

koillisrannikon murteiden aineistosta suomalaista alkuperää on n. 25 % (aineisto yht. 

698 sanaa, joista n. 170 lainaa suomesta) ja Toikan maisterintutkielman koillisrannikon 

itäosan murteiden aineistosta 17,6 % (yht. 432 sanaa, joista 76 lainaa suomesta) 

(Söderman 1996: 27, 151; Toikka 2003: 20, 115, 117). Södermanin käsittelemästä sana-

aineistosta olisi mielenkiintoista laskea suomalaisten lainojen osuus erikseen länsi- ja 

itäryhmässä: odotuksenmukainen olisi lainojen suurempi määrä lännessä, samoin 

                                                 
25 Jo tästä esimerkkilauseiden määrästä löysin kuitenkin yli kolmekymmentä konsonanttiyhtymällä 
alkavaa sanaa: flehdata, flikka, flutikkanaan, flutta, klapi, klatipää, kletua, klinkkusorsa, klonkata, 
klönkkiä, knarrata, knäkkileipä, knärätä, kraatari, krakota, krapsinkaakku, kripeli, krohata, kromoluinen, 
kronailla, krottelo, kräkiä, krämpässä, kräpistynny, kräpä, kröpölväinen, plakistua, prippetuohinen, 
pyssy|krapojees (kans) (SMSK). Ovat porvolaiset osanneet tästä piirteestä leikkiäkin laskea, sillä 
tunnetaan leikillinen lause (SMSK s.v. johde) Kripelit värkit noo teirän sillantromput ja jouhrekii 
samallain ku Klankun klinkkuäes. Ilmiö on luonnollinen suomalais-ruotsalaisella kaksikielisella alueella. 
Tulee kuitenkin mieleen, onko tämä porvoolainen piirre voinut olla mallina rantamurteen sananalkuisille 
konsonanttiyhtymille. 
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lainojen eri alkuperäalueet. Omasta aineistostani olisi kiintoisaa laskea myös se, kuinka 

monessa prosentissa sanoista on suomen kanssa yhteisiä ja muusta virosta poikkeavia 

morfofonologisia piirteitä, sillä varsinaisten lainojen lisäksi tällaisia sanoja on koko 

joukko. 

Suuri osa aineistoni suomesta saaduista lainoista on levikiltään yleissuomalaisia 

tai muuten laajalti esiintyviä. Pienen levikin laina-alkuperät ovat vähemmistönä, mutta 

toisalta niiden lähtöseudusta ei ole epäilystä. Ainoastaan Kymenlaakson ja Etelä-

Karjalan murrealueella tai niistä jommalla kummalla esiintyvien rantamurteeseen 

lainautuneiden sanojen määrä on niin suuri, neljännes suomalaislainoista, että voidaan 

pitää varmana rantamurteen länsiryhmän virolaisilla olleen tiiveimmät kontaktit näiden 

suomen murteiden puhujien kanssa. Aineistoni tukeekin aiempia hypoteesejä Viron ja 

Suomen kontaktialueista: esiin nousevat Kymenlaakson–Virolahden alue, Etelä-

Karjalan rannikko ja Suomenlahden saaret. Näiden alueiden suomi kuuluu hämäläisiin 

ja kaakkoismurteisiin. Kymenlaaksoa läntisempien hämäläismurteiden alue, ts. 

kaakkoishämäläinen Porvoo ja etelähämäläisten murteiden alue ovat sanastossa myös 

edustettuina, mutta eivät korosteisesti, eikä aineistossa ole lainkaan vain niissä 

tunnettuja sanoja. Tämän aineiston perusteella aiemmin oletettua kontaktia nimenomaan 

hämäläisiin ei voi pitää mitenkään ensisijaisena. 
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5 LOPUKSI 

Tässä tutkimuksessa olen käsitellyt 225 viron kielen rantamurteen länsiryhmän sanaa, 

jotka esiintyvät Jõelähtmen, Kuusalun ja Haljalan pitäjänmurteista kahdessa tai niissä 

kaikissa kolmessa. Yli puolet aineiston sanoista, 113 kappaletta, on lainasanoja. Suurin 

lainanantajakieli on suomi, josta on saatu 85 sanaa, kun taas kaikkia muita, yhteensä 

viidestä eri kielestä tai kielimuodosta saatuja, lainasanoja on yhteensä 26 kappaletta. 

Lisäksi aineistossa on kaksi sanaa, jotka ovat voineet lainautua joko suomesta tai 

ruotsista. Viron rantamurteen länsiryhmän omaperäisiä sanoja on yhteensä sata, viron ja 

suomen yhteisiä sanoja kuusi ja muita itämerensuomalaisia sanoja kuusi. 

 Suomalaisten lainasanojen määrä tutkimassani aineistossa on huomattavan suuri, 

n. 38 % koko aineistosta. Näin paljon suomalaislainoja ei ole ollut aiempien viron 

murteista tehtyjen tutkimusten aineistoissa (vrt. Söderman 1996 n. 25 %). Sellaisia 

sanoja, joille ei kirjallisuudessa aiemmin ole esitetty suomalaista lainaetymologiaa, on 

tutkimuksessani 35 kappaletta. Uusia ruotsalaislainaetymologioita olen puolestaan 

löytänyt kuusi kappaletta. Parannettuja etymologioita esitän yhteensä 11. 

Taulukko 3. Aineiston sanojen jakautuminen sanaluokittain alkuperän mukaan. 

 subst. verbit adjekt. adverbit yhteensä
rantamurt. 
länsiryhmä 

43 18 5 34 100

ims 2 3 – 1 6
vi & sm 4 1 1 – 6
suomi 40 26 10 9 85
sm/ru? 2 – – – 2
ruotsi 12 4 – – 16
alasaksa 1 1 – – 2
saksa 3 1 – – 4
venäjä 3 – – – 3
latvia ?1 – – – ?1
yhteensä 110 55 16 44 225

Käsittelemässäni aineistossa suomalaisia lainasubstantiiveja on lähes yhtä paljon kuin 

rantamurteen omaperäisiä substantiiveja. Huomiota kiinnittävät suomesta lainattujen 

verbien ja erityisesti adjektiivien määrä, sillä ne ovat suuremmat kuin rantamurteen 

omaperäisten samojen sanaluokkien sanojen. Adverbejä suomesta on lainattu lähes yhtä 
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paljon kuin adjektiiveja, vaikka rantamurteen omaperäisten adjektiivien määrä suomesta 

lainattuihin verrattuna on yli kolminkertainen. Rantamurteen omaperäisten adverbien 

suuri määrä johtuu rantamurteelle ominaisesta ja osittain suomen kanssa 

samantyyppisestä adverbinmuodostuksesta, joka on muihin viron murteisiin verrattuna 

poikkeuksellinen. 

 Aineistoni sanoista yhteensä 24 esiintyy tutkimani alueen kaikissa kolmessa 

pitäjässä. Kolmessa pitäjässä tunnetun sanaston koostumus vastaa melko tarkasti koko 

aineistoni alkuperän jakautumista. Lainasanojen osuus myös tässä otoksessa on yli 

puolet, sillä sanoista 14 kappaletta on lainattuja. Kolmen pitäjän sanoista kymmenen on 

lainaa suomesta ja kolme ruotsista; yhden sanan kohdalla on epäselvää onko se saatu 

suomesta vai ruotsista. Sanoista kahdeksan on viron rantamurteen omaperäisiä, yksi 

substantiivi on suomen ja viron yhteinen ja yksi verbi kuuluu itämerensuomalaiseen 

sanueeseen. Saksan tai venäjän lainoja tässä ryhmässä ei ole. 

Taulukko 4. Aineiston kaikissa kolmessa viron rantamurteen länsiryhmän pitäjässä, 
Jõelähtmessä, Kuusalussa ja Haljalassa, esiintyvät sanat sanaluokittain alkuperänsä 
mukaan jaoteltuna. 

 subst. verbit adj. adv. yht.
rantam. 4 1 – 3 8
ims – 1 – – 1
sm & vi 1 – – – 1
suomi 5 4 1 – 10
sm/ru? 1 – – – 1
ruotsi 3 – – – 3
yht. 14 6 1 3 24

Tarkasteltaessa kaikissa kolmessa pitäjässä tunnettua sanastoa huomataan, että suomesta 

lainattuja verbejä ja substantiivejakin on enemmän kuin rantamurteen omaperäisiä 

sanoja. Ainoa adjektiivi on suomalaislainaa ja suomalaista alkuperää olevien sanojen 

kokonaismäärä on tässä ryhmässä jopa suurempi kuin rantamurteen omaperäisten 

sanojen. 

 Alle puolet aineistoni suomesta lainautuneiden sanojen lainaoriginaaleista on 

yleissuomalaisia. Pienen levikin sanoja on neljännes suomalaislainojen lähteistä, ja ne 

ovat tunnettuja vain eteläkarjalaisissa murteissa, kymenlaaksolaisissa murteissa tai 

niissä molemmissa. Tutkimukseni perusteella vaikuttaa siis ilmeiseltä, että juuri 

Kymenlaakso ja Etelä-Karjala ovat olleet viron rantamurteen kontaktialue. 
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 Tämän työn aineistoa on syytä analysoida edelleen jatkotutkimuksessa. 

Rantamurteen länsiryhmän sanastolla on erilaisia sille tyypillisiä piirteitä, joiden 

tarkasteleminen kootusti on perusteltua: Aineistossani on paljon ekpressiivisanastoa, 

joka on yhtä lailla niin omaperäistä kuin suomestakin lainattua. Niin omaperäinen 

johtaminen kuin muista kielistä lainaaminenkin ovat synnyttäneet rantamurteen 

sananmuodostukseen malleja ja muotteja. Lisäksi rantamurteen ja erityisesti Kuusalun 

adverbinmuodostus on viron kielessä ainutlaatuista, ja aineistossa esintyviä 

rantamurteen piirteitä olisi kiintoisaa vertailla tarkemmin lähisukukielten murteiden 

piirteisiin. Suhosen (1997: 461) mukaan koillisviron rantamurteiden sanastossa on vielä 

paljon tutkittavaa, eikä asiaa ole tuon huomion jälkeen tutkittu ottamatta lukuun yhtä 

artikkelia ja opinnäytettä (Suhonen 2000; Toikka 2003). Näiden murteiden aseman 

selvittäminen onkin viron dialektologian keskeisiä kysymyksiä (esim. Suhonen 1988: 

98). 

 Käsillä olevaa työtä olisi kiinnostavaa laajentaa myös selvittämällä Toikan 

(2003) koillisrannikkomurteen itäosan sanastoa käsittelevässä tutkielmassa esiintyvien 

suomesta saatujen lainojen todennäköinen lähtöalue Suomessa ja vertaamalla tuloksia 

tämän tutkimukseni tuloksiin. Mukaan vertailuun voisi liittää myös Södermanin (1996) 

koko koillisrannikon alueen sanastoa käsittelevässä väitöskirjassa esiintyvät suomesta ja 

ruotsista lainautuneet sanat lähtöalueineen. Lisäksi omassa työssäni on sellaisia ruotsista 

lainautuneita sanoja, joiden mahdollinen lainautumisalue on vielä selvittämättä. Näiden 

sanojen ruotsin kielen lainaoriginaaleja koskevat tiedot pitää etsiä Suomessa 

puhuttavien ruotsin murteiden murrearkistosta. Näin saataisiin edelleen selvennettyä 

kuvaa virolaisten ja suomalaisten välisten kontaktien tapahtuma-alueista sekä 

tarkennettua käsitystä viron koillisella rannikolla puhutun murteen kehityksestä. 

Suomessa puhuttujen ruotsin murteiden vaikutusta viron murteisiin ei ylipäätään ole 

juurikaan tutkittu. 

Tutkimuksessani tarkastelemallani rantamurteen alueella, erityisesti Kuusalussa 

ja Jõelähtmessä, on puhuttu aivan omanlaistaan itämerensuomalaista kielimuotoa, joka 

on määriteltävissä melkeinpä sekakieleksi. Käsittelemäni sana-aineiston perusteella 

suuri osa sanastosta on nimenomaan suomalaista laina-alkuperää. Tämän lisäksi 

sanastolle ominaisia piirteitä ovat mm. vokaalisointu, pitkien keskikorkeiden vokaalien 

diftongiutuminen, geminaatalliset vokaaliloppuiset sijapäätteet sekä adverbin-
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muodostuksessa käytettävät possessiivisuffiksit. Ne kaikki liittävät synkronisella tasolla 

kielen suomeen, eivät muuhun viroon. Tendenssi sananalkuisiin konsonanttiyhtymiin 

tuo paralleelin suomen paljon ruotsalaislainaa saaneisiin lounaismurteisiin (tästä esim. 

Grönholm 1988) sekä nuorempaan stadin slangiin, jonka vaikutus tulee myös venäjästä. 

Seppo Suhonen (2000) on esittänyt melko kategorisen päätelmän suomesta 

koillisrannikolle saatujen lainojen luonteesta koillisrannikkomurteen suhdetta 

naapurikieliinsä käsittelevässä artikkelissaan. Hänen mukaansa sellaiset 

yleissuomalaiset rannikkomurteeseen lainautuneet sanat, joilla on levikki vain yhdessä, 

kahdessa tai kolmessa Viron pitäjässä, ovat selviä tilapäislainoja (Suhonen 2000: 365–

366). Tilapäislainan käsite tai ainakin pienen levikin epäileminen sopinee paremmin 

suomen murteiden käsittelyyn – esimerkiksi sanakirjanteossa suhtaudutaan hyvin 

varauksellisesti yksittäismainintoihin. Mielestäni on kuitenkin otettava huomioon se, 

että elämä Viron rantamurteen länsiryhmän alueen pitäjissä on ollut eristäytynyttä 

manner-Virosta – jopa Kuusalun kahden niemen asukkailla ei juuri ole ollut kontaktia 

keskenään – ja rantalaiset ovat olleet enemmän tekemisissä suomalaisten kuin 

mannervirolaisten kanssa. Elinkaarensa pituudesta huolimatta lainasanat kuitenkin 

onneksi kertovat tapahtuneista kosketuksista. 
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KOKKUVÕTE 

Käesolevas töös „Eesti rannamurde läänerühma sõnavara algupära soome laenude 

valguses” vaadeldakse eesti keele rannamurde läänerühma Jõelähtme, Kuusalu ja 

Haljala murrakus esinevaid sõnu. Sõnamaterjaliks on 225 sõna, mis esinevad mainitud 

murrakutest ainult kahes või kõigis kolmes, aga mitte kuskil mujal Eestis. Materjal on 

pärit „Väikse murdesõnastiku” internetiversioonist. Peale erinevate murrete ja keelte 

sõnaraamatute, etümoloogiasõnaraamatute ja nii lingvistiliste kui etnoloogiliste 

monograafiate ja artiklite on kasutatud soome murrete sõnaarhiivi Kotimaisten kielten 

keskuses Helsingis ja eesti murrete koondkartoteeki Eesti Keele Instituudis Tallinnas. 

Uurimus valmib Helsingi ülikooli soome keele eriala ning eesti keele ja kultuuri eriala 

ühise magistritööna. 

 Rannamurde sõnavara uurimine on tähtis selleks, et jätkata eesti 

kirderannikumurde kujunemise selgitamist. Kirderannikumurre jaguneb kahte 

pearühma: rannamurdeks ja Alutaguse murdeks. Geograafiliselt läänes kõneldavad 

murded on läänemeresoome läänerühmale lähedasemad ning idas kõneldavad murded 

idarühmale lähedasemad. Võrreldes põhja ja lõunaga on kirderannikumurre isegi 

siirdemurdeks soome murrete ja eesti murrete vahel. Selles on mitmesuguseid jooni, 

mida ei saa ainult laenudeks pidada. Rannamurre on võtnud vastu palju soome ning 

vähesemal määral soomerootsi murrete mõjusid, Alutaguse murre isuri ja vadja 

mõjusid. Rannamurdes on võrreldes paljude muude eesti murretega väga vanapäraseid 

jooni nii soome mõju tõttu kui tänu soome keele pakutud toele, mis on aidanud eesti 

keele omapäraseid vanu jooni säilitada. 

 Eestlaste ja soomlaste sidemed üle Soome lahe on aastasadu tihedad olnud. 

Maast teise on rännatud. On aga kahtlane, kas ja kui palju migratsioon keelde jälgesid 

jätab. Üldiselt arvatakse, et assimileerumine toimub kiiresti ega anna eriti laenusid. 

Teisalt on ka väidetud, et kolimine Soomest Eestisse on eesti keelde märgatava 

adstraadi jätnud, aga keelekontaktide uurimise nüüdsete andmete järgi võetakse laenusid 

mitte päris lähikonnast, vaid ikka natuke kaugemalt. Seega võib oletada, et teist laadi 

kontaktid, nt kauplemisega seotud, ongi laenamise puhul tähtsamad. 

 Rannamurde läänerühma ala eestlastel on olnud põliseks tavaks rändpüügil 

käimine Soome saarestikus ja randadel, sest seal on räimel kõige paremad tingimused 
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kudeda. Soome aladel elati nädalate kaupa ning suheldi kohalikega. Soome lahele 

omane vahetuskauba vorm oli sõbrakaubandus: soomlased tõid kevadel oma eestlastest 

sõpradele silke, eestlased tasusid kauba eest sügisel rukki ja hilisemal ajal ka 

kartulitega. Kaubeldi ka raha vastu: Soome kalurid vedasid silke Eestisse ning eestlased 

kartuleid Soome. Seoses Soomes käimisega on Eestisse toodud salakaupa (nt sool, 

tubakas, kohv, raud, ravimid) ja salapiiritusevedu kujunes järjekindlaks viimati Soome 

keeluseaduse ajal. 

 Kui vaadata kontakte etnoloogilise ja ajaloolise teabe põhjalt erinevate soome ja 

rootsi keele murrete kaudu, näeb pilt välja järgmine: Jõelähtmes suheldi Kymenlaakso 

murrete rääkijatega. Kuusalus käidi läbi Kagu-Häme murrete (Porvoo), Kymenlaakso, 

Lõuna-Karjala murrete kõnelejatega ning rootsi keele Uusimaa keskmurrete (vähemalt 

Kirkkonummi, Helsingi kihelkond) ja idamurrete (vähemalt Sipoo, Porvoo, Pernaja) 

kõnelejatega. Haljala kontaktid olid Kymenlaaksoga ja rootsi keele Ida-Uusimaa 

murretega. 

 Nimetatud murderühmade vahelt läheb ka soome keele kahe peamurde piir. 

Isegi Soome lahe saared kuuluvad oma asustusajaloo tõttu erinevatesse pearühmadesse. 

Läänemurrete hulka kuuluvad Häme ja Kymenlaakso murded, idamurrete hulka Lõuna-

Karjala murre. Lääne-Soome murded esindavad läänemeresoome läänetüüpi, 

muinaskarjala keelele põhinevad Ida-Soome murded idatüüpi. 

 Soome ja eesti keele ühise sõnavara allikad jagunevad neljaks. Need on samast 

algkeelest põlvnemine, samadest tüvedest paralleelselt tuletamine, laenamine – nii eesti 

ja soome keele vahel kui ka paralleelsed laenud teistest keeltest – ning juhuslik 

ühetaolisus. Lähedase sugulaskeele puhul pole alati kerge otsustada, kas on tegemist 

keeles algupärase või teisest keelest laenatud sõnaga. 

Kuusalu murrakut soome keelega ühendavad ja seda teistest eesti 

peamurdealadest eraldavad häälikulised jooned üksinda ei kinnita, et soomepärase 

joonega sõna oleks just soome keelest laenatud. Uurides sõnavara soomepäraseid jooni, 

tuleb kindlasti võtta arvesse sõna tähenduse levila, võimaliku laenuallika algupära (eriti 

noore laenu puhul), sõna muuttüüpi ning laenu saamise ajaloolist tõenäolisust. Kui 

vaadeldav sõna esineb eesti murretes ainult rannamurde läänerühma murrakutes, aga 

sellel on vaste üle Soome, võib seda ajaloolistel põhjustel pidada tõenäoliselt soome 

laenuks rannamurdes. 
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 Üle poole uuritud sõnadest (113) on laensõnad. Kõige suurem hulk laensõnadest 

(85 sõna) on omandatud soome keelest. Teistest keeltest pärit laensõnu on kokku 26. 

Neist 16 on rootsi, kaks alamsaksa, neli saksa ja kolm vene laenud. Üks sõna on saadud 

võib-olla läti keelest. Peale selle on materjalis kaks sõna, mille puhul ei ole võimalik 

kindlalt määrata, kas need on soome või rootsi laenud. Soome ja eesti keelele ühiseid 

sõnu leidub kuus ning läänemeresoome sõnu kuus. Eesti päritolu on sajal sõnal. 

 Rannamurde omasõnad on põhisõnad, tuletised, liitsõnad, foneetilised variandid. 

Tuletiste hulgas on samuti üks kontaminatsioon. Soome sõnadest on võetud eeskuju 

paari sõna puhul ning leidub ka rannamurdele ja lõunaeestile ühiseid vanu sõnu. 

Rannamurdest on võetud sõnu erialaterminiteks ja neid pakutakse ka ühiskeelde. 

Kontaktaladel on laenatud soome murretesse omakorda sõnu eesti rannamurdest. 

 Semantiliselt on materjali sõnad seotud mere ja saarestikuga, merenduse ja 

kalandusega. Linnu-, kala- ning taimenimetusi on ka hulgaliselt ning inimest ennast ja 

tema kultuuri hõlmavaid sõnu leidub palju. Võõrkeeltest pärit laensõnad on seotud 

merega, aga soome laensõnad katavad täiesti omasõnade tähendusväljad, välja arvatud 

taimenimetused. Soome laenusid on ka igast sõnaliigist ja eriti deskriptiivverbide, 

adverbide ja adjektiivide laenamine osutab pidevatele kontaktidele. 

 Teiste keelte sõnad on laenamisel mugandatud vastuvõtvale murdele kohaseks, 

st on juhtunud nn etümoloogiline nativeerumine. Peale üle-eestiliste häälikumuutuste on 

materjalist leida murdepäraseid häälikumuutusi ja rannamurdele omane struktuur lubab 

ka soome jooni säilitada. Rannamurde läänerühmale tüüpilised on sõnaalgulised 

fortisklusiili ja tremulandi ühendid kr, pr, tr, mis esinevad nii laen- kui ka omasõnades. 

Peale selle moodustatakse hüperkorrektselt sekundaarseid sõnaalgulisi 

konsonantühendeid, mille hulgas on samuti kl. Sõnaalgulised h-d säilivad enamasti 

laensõnades ja laensõnadest pärit lõpp -ling on kujunenud üldisemaks sõnamalliks eriti 

kalanimede puhul. Sõnade põhimalliks on ka s-lõpp. Rannamurde oma 

adverbimoodustus on väga omalaadne ja näiteks mujal Eestis täiesti puuduv 

possessiivsufiksiga adverbimoodustus on ilmselt lausa produktiivne. Sõnades esineb 

vokaalharmooniat, noomeni i-lõppe, pika vokaali asemel ie-diftongi. Laensõnade 

mugandamisel esinevad murdepäraste joontena soome üksikklusiilide gemineerumine 

(kontas < sm kontassa ’kohmas’, ruutune < sm ruutu(i)nen ’ruuduline’) ning 

gemineerumine järgsilpide kaasrõhulises silbis, eriti Kuusalus (rahvasimmed ~ 
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rahusimmed < sm rauhasimet ’näärmed’, legutimmed < sm lekuttimet ’lokutid’). 

Sõnaalgulisi sekundaarseid konsonantühendeid moodustatakse ka laensõnadesse (krubal 

< sm rypäle ’kobar’, trae < sm raaji ’paadi emapuu kaitsetald’, klitsrihm < ru lits ’nöör, 

millega puri on masti külge seotud’). Noomenite s-lõpulisse malli on läinud soome 

laenud karbas ~ karpas ’kormoran’, tihmakas ’kare, tihke’. Rannamurde läänerühmale 

tüüpiline vokaalikaoga partitsiibi -nd-lõpp on sõnas kolistund < sm kolistunut ’kondine, 

kõhn’. 

 Soome algupära on väljapaistvalt suurel osal ainestiku sõnadest. Võrreldes 

varasemate kirderannikumurde sõnavara kohta kirjutatud uurimustega on selle töö 

materjalist kõige suurem osa soome algupära. Soome keelest pärit on üle kolmandiku 

ehk umbes 38% sõnadest (kokku 225 sõna, millest umbes 85 laenatud soome keelest). 

Tiina Södermani väitekirjas (1996: 27, 151) käsitletud terve kirderannikumurde 

sõnavara hõlmavast materjalist on soome algupära umbes 25% sõnadest (materjal 

koosneb kokku 698 sõnast, millest umbes 170 on soome laensõnad). Kaja Toikka 

magistritöö (2003: 20, 115, 117) kirderanniku idaosa murrete sõnamaterjalist on soome 

algupära 17,6% (kokku 432 sõna, millest 76 soome laenusid). On märgata, et mõlemas 

töös on soome laensõnade osakaal väiksem kui käesolevas töös. 

 Soome laenude kohta on käesolevas töös selgitatud laenuallika levila soome 

murretes. Kõige suurem osa laenuallikatest on tuntud üle Soome, aga siiski on leida 

terve hulk kitsa levikuga sõnu. 36 laenuallikal on levila üle Soome. Osa laenuallikatest 

on aga selgelt kitsa levikuga või siis on muidu üle Soome tuntud rannamurdesse 

laenatud sõna tähendus kitsama levikuga. Sellesuguste sõnade puhul on võimalik 

määrata, millise ala soomlaste käest need on laenatud. Kitsa levikuga sõnu on kokku 24. 

Kaks nendest on tõenäoliselt kumbki kahe laenu allikaks. Ainult Kymenlaaksos 

esinevaid sõnu on neli, Lõuna-Karjala omi üheksa ning nende alade ühiseid sõnu 11. 

Soome ja eesti ühiste sõnade soome vastetest kahe levila on Soome lahel, kahel ka 

Põhjalahel. 

Järele jäänud 23 sõnal on laiem levila, aga kuna laenamine kust tahes ei ole 

võimalik, on vaadatud üle nende sõnade võimalikud ning samuti tõenäolised 

laenamisalad. Osal sõnadest on ka laenuallikaks kõige sobivam vorm või tähendus just 

nendel aladel. Kolme võimaliku laenuandjaala sõnu on viis (Hämes, Kymenlaaksos ja 

Karjalas tuntud), kahelt murdealalt on võidud laenata kuus sõna (kaks Hämest ja 
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Kymenlaaksost ning neli Kymenlaaksost ja Lõuna-Karjalast), ainult ühelt alalt kuus 

sõna (üks Kymenlaaksost ning viis Lõuna-Karjalast). Paari sõna kohta pole 

levikuandmeid, aga võib teha järelduse, et merelinnunimetust kasutatakse just rannikul 

ning vene laensõna kõige esimesena tõenäoliselt Kagu-Soomes või Helsingis. 

Häme levikuga sõnade puhul on tehtud kindlaks, et seal tuntud sõnad on 

laenatud nimelt Kuusalusse, kuna Kuusalu on ainuke Eesti kihelkond, millel olid 

otsesed kontaktid aladega, kus räägiti Häme murrakuid. Arvesse ei võeta Häme murrete 

hulka kuuluvat Kymenlaakso murret, sellepärast et seda käsitletakse eraldi rühmana ja 

et tervel rannamurde läänerühmal oli kontakte sellega. Kymenlaaksost lääne pool 

kõneldavates murretes esinevaid kitsama levikuga sõnu on ainult viis ega ühegi levik 

ole ainult Hämes. Ühe ainult Häme ning teise Häme ja Savo levikuga verbi puhul võib 

oletada, et nende levik on jäänud oluliselt kitsamaks enne soome murrete ainestiku 

kogumist, sest need esinevad vanades sõnaraamatutes, nende tuletusallikas on Soomes 

üldine ning nendel on teisi verbivasteid Lõuna-Karjalas, nt tuletusallikas (lieppua 

’lehvima’ > lieputtaa ’lehvitama’). Koguni neljandik soome laenuallikatest esineb ainult 

Lõuna-Karjalas, Kymenlaaksos või mõlemas. Ainult ühe murdeala levikuga sõnade 

puhul on tähelepandav Lõuna-Karjala osa. Sealt laenamine on võimalik, sest Kuusalust 

käidi Viipuris ja seal kohtuti kindlasti ka teistest Lõuna-Karjala kihelkondadest pärit 

inimestega. Ka Koivisto kalurid sõitsid Eestisse kuni 19. sajandi viimase veerandini. 

 Uurimuses esitatakse 35 täiesti uut soome etümoloogiat ning kuus uut rootsi 

etümoloogiat, parandatakse üheksa varem esitatud soome laensõna ja kahe rootsi laenu 

etümoloogiat ning täpsustatakse kahe soome ja ühe rootsi laenu oma. Peale selle 

esitatakse paarkümmend uut etümoloogiat seoses töö tegeliku sõnamaterjaliga. 

 Siinne uurimus toetab varasemaid arusaamu soomlaste ja eestlaste tihedatest 

kontaktidest üle Soome lahe. Võib tõdeda, et rannamurde läänerühma alal on kindlasti 

suheldud Lõuna-Karjala ning Kymenlaakso soomlastega. Peab ka nentima, et varem 

oletatud kontakte Häme murrete kõnelejatega ei tohi käsitletud sõnamaterjali põhjal 

kuidagi esmajärguliseks pidada. 
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Liite 1. Käytetyt merkit ja lyhenteet. 

Merkit 

` (graavis) kolmas kestoaste; ylipitkä ääntäminen 
´ (akuutti) liudennus 
' (apostrofi) liudennus 
ʾ liivin katkoäänne 
B, D, G viron soinnittomat klusiilit (ei kuitenkaan käytetty EMS:ssa) 
χ venäjän h 
л velaarinen l venäjän vaikutuksesta 
ŋ äng-äänne viron G:n ~ k:n edellä; koillisrannikolla ja saarilla myös geminaattana 
ˀ laryngaaliklusiili eteläviron Võrun ja Setun murteissa; myös suomen murteissa 
ɛ lavea puoliväljä etuvokaali 
e̮ keskivokaali õ esim. liivin sanakirjojen ortografiassa 
ə, ə̑ redusoitunut vokaali esim. liivin sanakirjojen ortografiassa 
ω lavea suppea takavokaali (ruotsin ortografiassa o, u) 
~ (tilde) 1) merkin kahta puolta olevat asut vaihtoehtoisia samassa murteessa tai 

kielessä 2) merkityksenselityksessä epätäydellisen merkityksen merkkinä 
VMS(K):ssa 

* (asteriski) 1) kantakielitason rekonstruoitu muoto tai olemassa olematon muoto 
 2) Wiedemannilla neologismin merkkinä 
- - poisto lause-esimerkissä tai sanakirjatekstistä 
| 1) etymologisissa artikkeleissa erottaa sukukielten toisiaan vastaavat sanat 

2) murreartikkeleissa erottaa esimerkkilauseet toisistaan 
3) erottaa yhdyssanan osat tai sanan vartalon ja taivutuspäätteen toisistaan 

< lainautumissuunta 
← johtamissuunta 
JKH yläindeksissä merkitsee kolmen pitäjän yhteistä, Jõelähtmessä, Kuusalussa ja 
 Haljalassa, esiintyvää sanaa; näitä on yhteensä 24 

Suomen ja viron lyhenteet 

adj.  adjektiivi 
adv.  adverbi 
e.  ehk 
etn  etnograafia, etnoloogia 
folkl  folkloor 
g., gen.  genitiiv/genetiivi 
id., ibid. ibidem ’sama’ 
ill.  illatiiv/illatiivi 
in.  inessiiv/inessiivi 
kom.  komitatiiv/komitatiivi 
kõnek  kõnekeelne 
mas.  mainitun artikkelin siv. 
mer  merendus 
mp.  mainittu paikka 
mts.  mainitun teoksen sivulla 

murd  murdekeelne 
n.  nomini 
nt, näit. näiteks 
p., part. partitiivi 
piltl  piltlik 
pl.  pluraal/monikko 
spor  sporaadiliselt/ 
  sporadisesti 
s., subst. substantiivi 
s.v.  sub voce ’sanan alla’ 
v.  verbi 
van, vn. vananenud/vanhentunut 
vrd, vrt. võrdle/vertaa 
zool  zooloogia
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Kielten lyhenteet suomeksi ja viroksi 

as  alasaksa 
aun  aunuksenkarjala 
ims  itämerensuomi 
ink  inkeroinen 
eng  englanti 
germ  germaani 
ka  karjala 
kas  keskialasaksa 
kgerm  kantagermaani 
ksk  kantaskandinaavi 
ksm  kantasuomi 
kys  keskiyläsaksa 
lat  latina 
li  liivi 
lmsm  läänemeresoome ’ims’ 
ly  lyydi 
lv  latvia 
mas  muinaisalasaksa 
mn  muinaisnorja 

mven  muinaisvenäjä 
mys  muinaisyläsaksa 
nn  nykynorja 
nr  nykyruotsi 
ns  nykysaksa 
ransk  ranska 
ru, rts  ruotsi 
ruSm  suomenruotsi 
ruVi  vironruotsi 
sa, saks saksa 
saBlt  baltiansaksa 
sm, suom. suomi 
sk, sk(a)nd skandinaavi 
va  vatja 
ve  vepsä 
ven  venäjä 
vi, vir.  viro 
vnr  vananorra ’muin.norja’ 

Ruotsinkielisten sanakirjojen kielten lyhenteet  

d., dan.  (ny)dansk 
eng.  engelsk 
fd.  forndansk 
feng.  fornengelsk 
ffris.  fornfrisisk 
fht.  fornhögtysk 
fnor.  fornnorsk 
fris.  frisisk 
fsv.  fornsvensk 
germ.  germansk 
grek.  (forn)grekiska 
hl., holl. holländsk 
ie.  urindoeuropeiska 

isl.  fornisländsk 
lat.  latin, latinsk 
lt.   lågtysk 
lty.  lågtyska 
mht., mhty. medelhögtysk 
mlt.  medellågtysk 
mnl.  medelnederländsk 
nl.  nederländsk 
nor.  nynorsk 
sanskr.  sanskrit 
sv.  svensk 
t., ty.  tysk, nyhögtysk 
urnord.  urnordisk
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Ruotsinkielisten sanakirjojen muut lyhenteet  

adj.  adjektiv 
adv.  adverb 
anm.  anmärkning 
anv.  använd; används 
avledn.  avledning 
besl. med besläktat med 
best.  bestående (av) 
bet.  betydelse 
bildl.  bildlig 
bl.  blott 
dial.  dialekt, -er 
dvs.  det vill säga 
fackspr. fackspråk 
fisk.  fiskeriterm 
fvsk.  fornvästskandinaviska 
förh.  förhållande 
gg  gång 
gm  genom 
i förb. med (verb) i förbindelse med 
  (tryckstark partikel) 
i sht  i synnerhet 
jfr  jämför med ’vrt.’ 
koll.  kollektiv; i kollektiv  
  betydelse l. användning 
l.  eller 
m.  maskulin 
m. fl.  med flera 
motsv.  motsvarande 
n.  neutrum 
ngn  någon 

ngt  något 
o.  och 
o. d.  och dylik 
oeg.  i oegentlig användning 
osv.  och så vidare 
pl.  pluralis 
r.  räkneord 
sannol.  sannolikt 
s(u)bst.  substantiv 
sg.  singularis 
sht  synnerhet 
sjöt.  sjöterm 
s. k.  så kallad 
skämts. skämtsam 
ss.  såsom 
ssg, ssgr sammansättning, -ar 
Sv.  Sverige 
svf.  svagt femininum 
särsk.  särskild 
t. ex.  till exempel 
tillf.  tillfälligt 
uttr.  uttryck 
v., vb  verb 
vanl.  vanlig; vanligen 
vard.  vardagligt 
vbalsbst. verbalsubstantiv 
ä.  äldre (språkbruk) 
äv.  även 
zool.  zoologisk term 
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Saksankielisten sanakirjojen lyhenteet 

Bed.  Bedeutung 
erw.  erweiterter Standardwortschatz 
f.  femininum 
fach.  fachsprachlich 
Jh  Jahrhundert 
m., mask. maskulinum 
n.  neutrum

ahd.  althochdeutsch 
mhd.  mittelhochdeutsch 
mndd./mnd. mittelniederdeutsch 
mndl./mnl. mittelniederländisch 
nndl./nnl. neuniederländisch 
spätmhd. spätmittelhochdeutsch 
 

Wiedemannin sanakirjan lyhenteet 

(d)  etelävirolainen 
D  Hiidenmaa 
H  Harjumaa 
I  saaret (Hiidenmaa, Saarenmaa, Muhu) 
M  Muhun saari 
N  Viron pohjoisrannikko 
NO  Viron koillisrannikko 
NW  Viron luoteisrannikko 
O  Saarenmaa 
P  Pärnumaan pohjoisvironkielinen osa 
Pp  Peipsin rannikko 
S  Viljandimaan eteläosa, jossa puhekieli etelävirolainen 
SO  Tartonmaan pohjoisvironkielinen osa 
SW  Pohjois-Viron eteläosa (saaret, Pärnu- ja Läänemaa, osa Harju- ja 
  Järvamaasta) 
W  Läänemaa 
Wl  Virumaa 
*  neologismi, kirjakieleen uudemmalla ajalla tullut sana 
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Liite 2. Itämerensuomen puhuma-alueet ALFE:n mukaan. 
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Liite 3. Viron murrealueet EMS:n mukaan. 

 

I itämurre 
K keskimurre 
L länsimurre 
M Mulgin murre 

R rannikkomurre 
S saarten murre 
T Tarton murre 
V Võrun murre 
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Liite 4. Viron aluemurteet EMS:n mukaan ja niiden ryhmittely Pajusalun (1999) 

mukaan (kartta teoksesta Pajusalu et al. 2009: 56). Päämurrealueet (pohjoisviron 

murteet ja eteläviron murteet) on erotettu paksuimmalla viivalla, koillisrannikon murteet 

ja muut murreryhmät paksulla viivalla ja pisteviivalla. 

 

Viron aluemurteet (murrealue suluissa) 

Amb Ambla  (keskimurre) 
Ann Anna  (keskimurre) 
Ans Anseküla (saarten murre) 
Aud Audru  (länsimurre) 
Emm Emmaste (saarten murre) 
Hag Hageri  (keskimurre) 
Han Hanila  (länsimurre) 
Har Hargla  (Võrun murre) 
Hel Helme  (Mulgin murre) 
HJn Harju-Jaani (keskimurre) 
Hlj Haljala  (rantamurre) 
HljK Haljala  (keskimurre) 
Hls Halliste  (Mulgin murre) 
HMd Harju-Madise (keskimurre) 
Hää Häädemeeste (länsimurre) 
Iis Iisaku  (Alutagusen murre) 

IisK Iisaku  (keskimurre) 
IisR Iisaku  (Alutgusen murre) 
Jaa Jaani  (saarten murre) 
JJn Järva-Jaani (keskimurre) 
JMd Järva-Madise (keskimurre) 
Juu Juuru  (keskimurre) 
Jõe Jõelähtme (rantamurre) 
JõeK Jõelähtme (keskimurre) 
Jõh Jõhvi  (Alutagusen murre) 
Jäm Jämaja  (saarten murre) 
Jür Jüri  (keskimurre) 
Kaa Kaarma  (saarten murre) 
Kad Kadrina  (keskimurre) 
Kam Kambja  (Tarton murre) 
Kan Kanepi  (Võrun murre) 
Kei Keila  (keskimurre) 
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Khk Kihelkonna (saarten murre) 
Khn Kihnu  (saarten murre) 
Kir Kirbla  (länsimurre) 
KJn Kolga-Jaani (keskimurre) 
Kod Kodavere (itämurre) 
KodT Kodavere (Tarton murre) 
Koe Koeru  (keskimurre) 
Kos Kose  (keskimurre) 
Kra Kraasna (Võrun murre) 
Krj Karja  (saarten murre) 
Krk Karksi  (Mulgin murre) 
Krl Karula  (Võrun murre) 
Kse Karuse  (länsimurre) 
Ksi Kursi  (keskimurre) 
Kul Kullamaa (länsimurre) 
Kuu Kuusalu (rantamurre) 
KuuK Kuusalu (keskimurre) 
Kõp Kõpu  (keskimurre) 
Käi Käina  (saarten murre) 
Kär Kärla  (saarten murre) 
Lai Laiuse  (itämurre) 
Lei Leivu  (Võrun murre) 
Lih Lihula  (länsimurre) 
LNg Lääne-Nigula (länsimurre) 
Luk Luke  (Tarton murre) 
Lut Lutsi  (Võrun murre) 
Lüg Lüganuse (Alutagusen murre) 
Mar Martna  (länsimurre) 
Mih Mihkli  (länsimurre) 
MMg Maarja-Magdaleena (itämurre) 
Muh Muhu  (saarten murre) 
Mus Mustjala (saarten murre) 
Mär Märjamaa (länsimurre) 
Nis Nissi  (keskimurre) 
Noa Noarootsi (länsimurre) 
Nõo Nõo  (Tarton murre) 
Ote Otepää  (Tarton murre) 
Pai Paide  (keskimurre) 
Pal Palamuse (itämurre) 
Pee Peetri  (keskimurre) 
Pha Püha  (saarten murre) 
Phl Pühalepa (saarten murre) 

Pil Pilistvere (keskimurre) 
PJg Pärnu-Jaagupi (länsimurre) 
Plt Põltsamaa (keskimurre) 
Plv Põlva  (Võrun murre) 
Pst Paistu  (Mulgin murre) 
Puh Puhja  (Tarton murre) 
Pär Pärnu  (länsimurre) 
Pöi Pöide  (saarten murre) 
Rak Rakvere (keskimurre) 
Ran Rannu  (Tarton murre) 
Rap Rapla  (Tarton murre) 
Rei Reigi  (saarten murre) 
Rid Ridala  (länsimurre) 
Ris Risti  (keskimurre) 
Rõn Rõngu  (Tarton murre) 
Rõu Rõuge  (Võrun murre) 
Räp Räpina  (Võrun murre) 
Saa Saarde  (länsimurre) 
San Sangaste (Tarton murre) 
Se Setumaa (Võrun murre) 
Sim Simuna  (keskimurre) 
SJn Suure-Jaani (keskimurre) 
TMr Tartu-Maarja (Tarton murre) 
Tor Tori  (länsimurre) 
Trm Torma  (itämurre) 
Trv Tarvastu (Mulgin murre) 
Tõs Tõstamaa (länsimurre) 
Tür Türi  (keskimurre) 
Urv Urvaste  (Võrun murre) 
Vai Vaivara  (rantamurre) 
Var Varbla  (länsimurre) 
Vas Vastseliina (Võrun murre) 
Vig Vigala  (länsimurre) 
Vil Viljandi (keskimurre) 
VJg Viru-Jaagupi (keskimurre) 
Vll Valjala  (saarten murre) 
VMr Väike-Maarja (keskimurre) 
VNg Viru-Nigula (rantamurre) 
Vor Vormsi  (länsimurre) 
Võn Võnnu  (Tarton murre) 
Vän Vändra  (länsimurre) 
Äks Äksi  (keskimurre)

Viron aluemurteiden esitysjärjestys 

1-Jõe 2-Kuu 3-Hlj 4-VNg 5-Lüg 6-Jõh 7-lisR 8-Vai 9-Jäm 10-Ans 11-Khk 12-Kär 13-Mus 14-Kaa 15-Krj 
16-Pha 17-Vll 18-Jaa 19-Pöi 20-Muh 21-Emm 22-Käi 23-Rei 24-Phl 25-Vor 26-Noa 27-LNg 28-Rid 29-
Mar 30-Kul 31-Mär 32-Vig 33-Kir 34-Lih 35-Kse 36-Han 37-Var 38-Mih 39-Tõs 40-Khn 41-Aud 42-Pär 
43-PJg 44-Vän 45-Tor 46-Hää 47-Saa 48-Ris 49-HMd 50-Nis 51-Kei 52-Hag 53-Rap 54-Juu 55-Kos 56-
Jür 57-HJn 58-JõeK 59-KuuK 60-Amb 61-JMd 62-JJn 63-Ann 64-Tür 65-Pai 66-Pee 67-Koe 68-VMr 69-
Kad 70-HljK 71-Rak 72-VJg 73-Sim 74-IisK 75-Iis 76-Trm 77-Kod 78-MMg 79-Pal 80-Äks 81-Ksi 82-
Lai 83-Plt 84-Pil 85-KJn 86-SJn 87-Kõp 88-Vil 89-Trv 90-Pst 91-Hls 92-Krk 93-Hel 94-Ran 95-Puh 96-
Nõo 97-TMr 98-KodT 99-Võn 100-Kam 101-Ote 102-Rõn 103-San 104-Luk 105-Kan 106-Urv 107-Krl 
108-Har 109-Rõu 110-Plv 111-Vas 112-Räp 113-Se 114-Lei l15-Lut 116-Kra. 



272 

Liite 5. Suomen murrealueet SMS:n mukaan. 
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Liite 6. Suomen murrealueet ja murteistot SMS:n mukaan. Aluelyhenteiden 

tarkoittamat alueet ja maakunnalliset alueet eivät tarkalleen vastaa toisiaan. 

Alueet 

HÄME  Etelä-Häme 
HÄMK  Kaakkois-Häme 
HÄMP  Pohjois-Häme 
INK  Inkeri 
KAI  Kainuu 
KARE  Etelä-Karjala 
KARK  Keski-Karjala 
KARP  Pohjois-Karjala 
KESE  eteläinen Keski-Suomi 
KESL  läntinen Keski-Suomi 
KESP  pohjoinen Keski-Suomi 
KYM  Kymenlaakso 
LÄNP  Länsipohja 
PERP  Peräpohjola 
POHE  Etelä-Pohjanmaa 
POHK  Keski-Pohjanmaa 
POHP  Pohjois-Pohjanmaa 
SATE  Etelä-Satakunta 
SATL  Länsi-Satakunta 
SATP  Pohjois-Satakunta 
SAVE  Etelä-Savo 
SAVP  Pohjois-Savo 
VARE  eteläinen Varsinais-Suomi 
VARP  pohjoinen Varsinais-Suomi 
VARU  Länsi-Uusimaa 
VARY  Varsinais-Suomen ylämaa 
VER  Vermlanti 

Murteistot 

Lounaismurteet VARP-E-U-Y 
Hämäläismurteet SATE-L-P, HÄMP-E-K, KYM 
Kaakkoismurteet KARE-K, INK 
Savolaismurteet KARP, SAVE-P, KESP-E-L, KAI, VER 
Pohjalaismurteet POHE-K-P, PERP, LÄNP 
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Liite 7. Tässä työssä käytetyt suomen pitäjänmurteet lyhenteineen ja murteistoineen 

konventionaalisessa esitysjärjestyksessään SMS:n mukaan. Ensisijaisesti muunkieliset 

paikkakunnat hakasulkeissa. 

VARP pohjoisosa 
Luvia (Luv)  
Eurajoki (EurJ)  
Rauma (Raum)  
Hinnerjoki (Hin) 
Pyhäranta (PyhR)  
Pyhämaa (PyhM)  
Kalanti (Kalan) 
Laitila (Lait) 
VARP eteläosa 
Karjala, Tl. (KarTl)  
Mynämäki (Myn)  
Nousiainen (Nou)  
Kustavi (Kus)  
Taivassalo (TaiS)  
Masku (Mas)  
Rymättylä (Rym)  
VARP pohjoisosa 
Kaarina (Kaari) 
Piikkiö (Piik) 
Halikko (Hali) 
Pertteli (Pertt) 
VARE eteläosa 
Perniö (Pern) 
Muurla (Muurl) 
Kiikala (Kiika) 
VARU 
Lohja (Lohj) VARU 
Vihti (Viht) VARU 
VARY itäosa 
Somerniemi (SomN) 
Somero (Somero) 
VARY länsiosa 
Maaria (Maar) 
Yläne (Ylän) 
 
SATE 
Punkalaidun (PunL) 
Harjavalta (Harj) 
SATL 
Nakkila (Nak)  
Merikarvia (MerK) 
 
POHE länsiosa 
Laihia (Laih) 
POHE itäosa 
Alahärmä (AHär) 
Lapua (Lapu) 
Kuortane (Kuort) 
Töysä (Töy) 
Nurmo (Nmo) 

POHE eteläosa 
Kurikka (Kuri) 
Isojoki (Isoj) 
 
SATP pohjoisosa 
Kihniö (Kih) 
Karvia (Karv) 
Honkajoki (HonJ) 
Ikaalinen (Ika) 
Hämeenkyrö (HKyr) 
SATP eteläosa 
Lavia (Lavi) 
Mouhijärvi (Mou) 
Suoniemi (Suoni) 
Tyrvää (Tyrvää) 
 
HÄMP pohjoisosa 
Vesilahti (VesL) 
Ylöjärvi (Ylö) 
Teisko (Tei) 
Ruovesi (Ruov) 
Kuorevesi (KuoV) 
Längelmäki (Län) 
Eräjärvi (Erä) 
Kangasala (KanA) 
Lempäälä (Lempä) 
HÄMP eteläosa 
Viiala (Viia) 
Urjala (Urj) 
Sääksmäki (Sääk) 
Pälkäne (Pälkä) 
Luopioinen (Luo) 
Tuulos (Tuul) 
Vanaja (Van) 
Hattula (Hat) 
Kalvola (Kalv) 
HÄME länsiosa 
Tammela (Tamm) 
HÄME keskiosa 
Renko (Ren) 
Janakkala (Jan) 
Loppi (Lop) 
Hausjärvi (Haus) 
HÄME eteläosa 
Nurmijärvi (NurJ) 
Tuusula (Tuusu) 
HÄMK pohjoisosa 
Koski Hl. (KosHl) 
Lammi (Lam) 
Padasjoki (Pad) 
Asikkala (Asi) 

Heinola (Heino) 
Nastola (Nas) 
Hollola (Hol) 
Kärkölä (Kärk) 
HÄMK eteläosa 
Orimattila (Orim) 
Mäntsälä (Mänts) 
Pornainen (Porn) 
Porvoo (Porv) 
Askola (Asko) 
Pukkila (Puk) 
Myrskylä (Myr) 
 
KYM 
Lapinjärvi (Lapinj) 
Artjärvi (Art) 
Iitti (Iit) 
Jaala (Jaal) 
Elimäki (Eli) 
Anjala (Anj) 
Ruotsinpyhtää (Ruot) 
Pyhtää (Pyht) 
Kymi (Kymi) 
Suursaari (Suu) 
Haapasaari (HaaS) 
Vehkalahti (Vehk) 
Sippola (Sip) 
Valkeala (Vla) 
 
KARE luoteisosa 
Suomenniemi (SuomN) 
Savitaipale (SavT) 
Lemi (Lemi) 
Taipalsaari (Taip) 
KARE koillisosa 
Lappee (Lappe) 
Ylämaa (Yläm) 
Luumäki (Luu) 
Miehikkälä (Mieh) 
Vironlahti (VirL) 
Tytärsaari (Tyt) 
Lavansaari (Lava) 
Seiskari (Seis) 
Säkkijärvi (Säkk) 
KARE länsiosa 
Joutseno (Joutse) 
Ruokolahti (Ruok) 
Rautjärvi (RauJ) 
KARE keskiosa 
Kirvu (Kir) 
Antrea (Antr) 
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Nuijamaa (Nui) 
Vahviala (Vahv) 
Viipuri (Viip) 
KARE eteläosa 
Heinjoki (HeiJ) 
Muolaa (Muol) 
Johannes (Joh) 
Koivisto (Koiv) 
Kuolemajärvi (Kuol) 
Uusikirkko Vl. (UusVl) 
Kanneljärvi (KanJ) 
Terijoki (Teri) 
Kivennapa (Kive) 
Valkjärvi (ValJ) 
Vuoksela (Vuoksela) 
 
KARK eteläosa 
Rautu (Rautu) 
Metsäpirtti (MetP) 
Sakkola (Sak) 
Pyhäjärvi Vl. (PyhVl) 
Räisälä (Räi) 
Käkisalmi (Käk) 
KARK keskiosa 
Kaukola (Kauk) 
Hiitola (Hii) 
Kurkijoki (Kurk) 
Parikkala (Pari) 
Jaakkima (Jaak) 
KARK pohjoisosa 
Uukuniemi (Uuk) 
Sortavala (Sor) 
Impilahti (Imp) 
[Suojärvi] (Suoj) 
 
KARP eteläosa 
Korpiselkä (KorS) 
Ruskeala (Ruske) 
Pälkjärvi (PälJ) 
Kitee (Kite) 
KARP keskiosa 
Pyhäselkä (PyhS) 
Kiihtelysvaara (Kiih) 
Ilomantsi (Ilo) 
Kontiolahti (Kont) 
Liperi (Lip) 
KARP pohjoisosa 
Juuka (Juuk) 
 
SAVE länsiosa 
Puumala (Puu) 
Juva (Juv) 
SAVP eteläosa 

Leppävirta (Lep) 
Jäppilä (Jäp) 
SAVP pohjoisosa 
Karttula (Kart) 
Maaninka (Maan) 
Siilinjärvi (Siil) 
Muuruvesi (MuuV) 
Kaavi (Kaav) 
Nilsiä (Nil) 
Vieremä (Vie) 
Kiuruvesi (Kiur) 
Pielavesi (PieV) 
Tervo (Tervo) 
 
KESP pohjoisosa 
Viitasaari (Viit) 
Pihtipudas (Piht) 
Karstula (Kars) 
KESP eteläosa 
Saarijärvi (SaaJ) 
Äänekoski (Ään) 
Konginkangas (Kong) 
Hankasalmi (Han) 
KESE itäosa 
Leivonmäki (Lei) 
Joutsa (Joutsa) 
Hartola (Hart) 
Sysmä (Sys) 
KESE länsiosa 
Kuhmoinen (Kuhmoi) 
Jämsä (Jäms) 
Korpilahti (KorL) 
KESL eteläosa 
Ähtäri (Äht) 
KESL pohjoisosa 
Soini (Soi) 
Alajärvi (AJär) 
Vimpeli (Vim) 
Lappajärvi (Lappa) 
Evijärvi (Evi) 
 
POHK eteläosa 
Veteli (Vet) 
Perho (Perh) 
POHK Lestijokilaakso 
Lohtaja (Loht) 
Himanka (Him) 
PohK Kalajokilaakso 
Rautio (Rauti) 
POHK Pyhäjokilaakso 
Oulainen (Oula) 
Saloinen (Saloi) 
POHK ylämaa 

Pyhäntä (Pyhän) 
POHP länsiosa 
Raahe (Raa) 
Pattijoki (Pat) 
Vihanti (Viha) 
Liminka (Lim) 
Hailuoto (Hai) 
Oulu (Oulu) 
Oulujoki (OulJ) 
Kuivaniemi (Kui) 
PohP itäosa 
Utajärvi (Uta) 
Pudasjärvi (Pud) 
Ranua (Ranu) 
 
KAI eteläosa 
Kuhmo (Kuhmo) 
KAI keskiosa 
Vaala (Vaala) 
Ristijärvi (RisJ) 
Puolanka (Puo) 
Suomussalmi (SuoS) 
KAI pohjoisosa 
Taivalkoski (TaiK) 
Kuusamo (Kuusa) 
 
PERP itäosa 
Salla (Sall) 
Kemijärvi (KemJ) 
PERP länsiosa 
Simo (Simo) 
Kemi (Kemi) 
Rovaniemi (Rov) 
Sodankylä (Sod) 
PERP Ruija 
Raisi (Raisi) 
 
LÄNP 
Alatornio (ATor) 
Kolari (Kola) 
Täräntö (Tär) 
 
VER 
Vermlanti (Ver) 
 
INK 
Vuolee (Vuole) 
Miikkulainen (Mii) 
Venjoki (Ven) 
Tuuteri (Tuut) 
Tyrö (Tyrö) 
Spankkova (Spa) 
Kallivere (Kall)
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Liite 8. Suomenlahdella puhutut murteet. (Karttapohja ALFE:sta, merkinnät S. B.) 

Suomen murteet ja inkeroinen 

HaaS Haapasaari (KYM) 
Hev* Hevaa  (INK) 
Joh* Johannes (KARE) 
Kall* Kallivere (INK) 
Kat* Kattila  (INK) 
Koiv* Koivisto (KARE) 
Kuol* Kuolemajärvi (KARE) 
Kymi Kymi  (KYM) 
Lava* Lavansaari (KARE) 
Nar* Narvusi  (INK) 
Porv Porvoo  (HÄMK etelä) 
Pyht Pyhtää  (KYM) 
Ruot Ruotsinpyhtää (KYM) 
Seis* Seiskari  (KARE) 
Soik* Soikkola (INK) 
Suu* Suursaari (KYM) 
Säkk* Säkkijärvi (KARE) 
Teri* Terijoki  (KARE) 
Tyrö* Tyrö  (INK) 
Tyt* Tytärsaari (KARE) 
UusVl* Uusikirkko Vpl. (KARE) 
Vahv* Vahviala (KARE) 
Vehk Vehkalahti (KYM) 
Viip* Viipuri  (KARE) 
VirL Virolahti (KARE) 

* = luovutettu t. Suomen ulkopuolinen alue 

Suomenruotsin murrealueiden lyhenteet: 
m = mellersta (keski)   NL = Nyland (Uusimaa) 
v = västra (länsi)  ö = östra (itä) 

Viron koillisrannikon murteet 

Hlj Haljala  (rantam. länsi, keski) 
Jõe Jõelähtme (rantamurre länsi) 
Jõh Jõhvi  (Alutagusen murre) 
Kad Kadrina  (keskimurre) 
Kuu Kuusalu (rantamurre länsi) 
Lüg Lüganuse (Alutagusen murre) 
Vai Vaivara  (rantamurre itä) 
VNg Viru-Nigula (rantamurre keski) 
 
Suomenruotsin Uudenmaan murteet 

Bo Borgå (Porvoo)  (öNL) 
Br Bromarv  (vNL) 
Db Degerby  (vNL) 
En Ekenäs (Tammisaari) (vNL) 
Es Esbo (Espoo)  (mNL) 
He Helsinge (Helsingin mlk.) (mNL) 
Iå Ingå (Inkoo)  (vNL) 
Ka Karis (Karjaa)  (vNL) 
Ky Kyrkslätt (Kirkkonummi) (mNL) 
Li Liljendal  (öNL) 
Lt Lappträsk (Lapinjärvi) (öNL) 
Po Pojo (Pohja)  (vNL) 
Py Pyttis (Pyhtää)  (öNL) 
Pä Pernå (Pernaja)   (öNL) 
Si Sibbo (Sipoo)  (öNL) 
Sj Sjundeå (Siuntio)  (mNL) 
Sn Snappertuna  (vNL) 
St Strömfors (Ruotsinpyhtää) (öNL) 
Te Tenala (Tenhola)  (vNL)
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Liite 9. Tässä työssä käytetyt suomen sanojen kirjalliset ensiesiintymät kronologisessa 

järjestyksessä Jussilan (1998) ja SSA:n mukaan. 

1540-luvulla Upsalan suomenkielisen evankeliumikirjan katkelma 
1540-luvulla Westhin koodeksi 
1543 Agricolan Abckiria 
1544 Agricolan Rucouskiria 
1548 Agricolan Se Wsi Testamenti 
1551 Agricolan Dauidin Psaltari (ja Weisut ia Ennustoxet Mosesen Laista ja Prophetista 
Wloshaetut) 
1570-luvulla Herra Martin suomennos kuningas Kristofferin maanlaista  
1583 Jaakko Finnon Virsikirja 
1609 Ljungo Tuomaanpojan lainsuomennos  
1637 Schroderuksen Lexicon Latino-Scondicum 
1642 Biblia 
1670 tuntemattoman suomentajan teksti, Erasmus Roterodamus Cullainen Kiria, 
Nuorucaisten Tapain Sijwollisudest/ tuntemattoman kääntäjän suomennoksessa 
Erasmus Roterodamuksen Cullaisesta Kiriasta 
1678 Florinuksen Nomenclatura Rerum brevissima, Latino–Sveco–Finnonica 
1682 asetus Placati, Neljästä Rucous-Päiwästä 
1699 Jonas Mennander 
1702 Florinuksen Wanhain Suomalaisten Tawaliset ja Suloiset, Sananlascut 
1704 Forsströmin valitusruno 
1706 Walleniuksen ruumiin-saarna 
1708 Almanacha Eli Ajan-Luku 1780  
1732 Samuel Wacklinin suomennos 
1733 Vhaelin Grammatica Fennica 
1733 Asetusten ja Selitysten Cocous Erinomaisista Waatteenlaaduist ja parsista 
1745 Jusleniuksen Suomalaisen Sana-Lugun Coetus 
1760 Almanach Eli Ajan Tieto 1760 
1766 Wemanin Riemu Runo Suomalainen  
1770-luvulla Porthanin tekemät lisäykset Sana-Lugun Coetuksen välilehtiin ja sivuihin 
1778 Wirzeniuksen suomennos Yxikertainen Kanssapuhe, Kahden Personan wälillä 
[Erik P. Giersin alkuperäistekstistä] 
1784 Varia = Leikarin-Wijsu 
1786 Gananderin Nytt Finskt Lexicon 
1800-- Canstrénin ja Kreanderin Lisäyksiä Jusleniuksen Sana-Lugun Coetukseen 
1823/1826 Renvallin Suomalainen Sana-Kirja 
1860 Eurénin Suomalais-Ruotsalainen Sanakirja 
1863 Stjerncreutzin Suomalainen Meri-sanakirja  
1874/1880 Lönnrotin Suomalais-Ruotsalainen Sanakirja 1–2 



278 

Liite 10. Työssä tutkittu viron murresana-aineisto, yhteensä 225 sanaa. Jõelähtmen, 

Kuusalun ja Haljalan rantamurteen länsiryhmän kahdessa pitäjässä esiintyviä sanoja 201 

kappaletta, kaikissa kolmessa pitäjässä esiintyviä sanoja 24 kappaletta. Suomalaiset 

lainat, suomen ja viron yhteiset sanat ja muita vaikutteita sekä suomen ja rantamurteen 

yhtäläisyyksiä alleviivattu, muiden kielten lainat kursivoitu. 

haadama 32 
hader|värk 34 
aelema  35 
ae|puu  36 
ahke  37 
ahker  38 
ahugalla 39 
hajutama 40 
akrik  41 
alg|lõpmata 42 
ammula 42 
ari  43 
harmitama 45 
arts  46 
atru|neul 47 
hebeldama 48 
hell  49 
ellitama 50 
ias|päidi 51 
ilg|ihu|alasti 52 
imel  53 
hingal(u) 54 
jalgu|päidi 55 
juhlad  55 
jängutama 56 
kabin  57 
kae|päev 58 
kahta|päidi 58 
kahukala 59 
kahvlik 59 
kaiba(j)us|rohi 61 
kaibas|rohi 62 
kailatJKH 63 
kala|händ 63 
kalsi  64 
kalv  66 
kampar 67 
karbas  68 
kasa  68 

kebastama 69 
keilimaJKH 70 
kets  70 
kidu|hang 72 
kieksuma 73 
kihistama 73 
kihnutamaJKH 74 
kiiger  74 
kiiremi  75 
kisked  75 
kivikune 76 
klits|rihm 76 
klitsudJKH 77 
kodusi  78 
kohevilla 79 
kolejast 79 
kolistund 80 
kontas  80 
korpud  81 
kosetama 83 
koskuma 84 
kreitsima 86 
krubal  86 
kruuk  87 
kuersiJKH 88 
kuets  89 
kurpad  89 
kuuluksisJKH 92 
kuuluvis 92 
käimatseld 92 
kärama  93 
kömbas 93 
kühnämä 94 
küla|kurn 95 
külmitama 95 
laag|vesiJKH 96 
laiutasa 97 
lajakas  97 
largin  98 

latsikune 98 
lauastama 99 
lauastamaJKH 100 
laum  101 
laumama 101 
leebumaJKH 102 
leebutamaJKH 102 
leemutama 103 
leete|pael 103 
leetesJKH 104 
lekut  105 
lenksima 106 
lepsuma 107 
lepsutama 108 
lestas  108 
liebutama 109 
liepuma 110 
lihvendama 111 
lilluma  111 
lipsmed 112 
litrane  112 
luda  113 
luhe  114 
lume|lind 114 
luogitama 114 
lurp  115 
län(t)sikasJKH 115 
läädakil 115 
lüdistama 116 
maarja|tuli 116 
mardajusJKH 117 
marraskilla 117 
merss  118 
muiaJKH 120 
muual(l)e 120 
märginesä 120 
märlama 121 
märling 122 
nahk|lohe 122 
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nari|lill  122 
nattima 123 
niiutama 124 
nälja|nuot 125 
näppisti 125 
nügajus|uks 125 
obajus  126 
hodu  126 
oust  127 
paremi  128 
parsu  128 
parvenasa 129 
piiastama 129 
piibama 130 
polvil(l)a 130 
pompu  131 
poolil(l)a 132 
potk|kelk 132 
praaseldama 133 
preksJKH 134 
pritsaal 134 
puljama 134 
purjestama 135 
pääl|päidi 136 
pöngad  136 
pütling  136 
rahvasim(m)ed137 
rajasim(m)ed 138 
ravistuma 139 
riekJKH  140 
riemutim(m)ed141 
rindama 142 
ripakilla 142 
risla  143 
rohu|kosel 144 
rousk  145 

ruigutama 145 
ruul  146 
ruulima 147 
ruutune 147 
rüüspiikJKH 148 
saagel  149 
sana|lasku 150 
sarvikad 151 
?seit|selg 151 
siepama 152 
silm|paguJKH 153 
?simama 153 
sohk  155 
sukkulane 156 
sulu|taud 157 
surlak  158 
surlama 158 
surling  159 
surnennesaJKH 159 
?sutjama 160 
sülirüsi  161 
tabani|päev 161 
talvas  162 
teist|moodine 163 
tervenasa 163 
tihmakas 163 
tihnas  164 
tihtama 165 
tiivil(lä) 166 
tiivis  166 
tohuma 167 
tohutasa 168 
toist(a)|päidi 168 
toivuma 169 
tores  170 
torssima 171 

trae  171 
traks  173 
trulling 175 
tuhka|noi 176 
tuhti  176 
tuiamus 177 
tuulemaJKH 178 
tuule|viuk 178 
tuusija  179 
tükkinasa 180 
tüve  180 
hudikas 181 
uhal(l)asaJKH 182 
hulgal(l)a 182 
huonust 182 
uudenesa 183 
vahermu- 183 
vara|teivas 185 
varemi  186 
varped  186 
vastrand 187 
ventu  188 
viibut(i) 189 
viis|laidJKH 189 
vildakilla 190 
vintur  190 
visaJKH  191 
?visur  192 
volt  193 
vähikäne 194 
väliJKH  195 
värt  195 
öö|lepsakas 196 
üsagi  196 
üöge  197 
üösitel  198 

 


