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1. Johdanto

1.1. Tutkimuskysymykset ja tutkimusaiheen esittely

Tässä pro gradu -työssä tutkin itämansin temporaalisia infiniittirakenteita. Keskeisiä 

kysymyksiäni ovat:

- millaisia konverbeja itämansissa on?

- kuinka näitä konverbeja käytetään erilaisissa lauseissa?

- millaisia aikasuhteita konverbeilla ilmaistaan?

Työni aluksi esittelen itämansin kielen. Kerron myös infiniittisten verbimuotojen – 

erityisesti konverbien – teoriasta sekä mansilaisten kielten infiniittisistä muodoista. 

Toisessa luvussa esittelen aineistossani esiintyvät itämansin temporaaliset 

infinittirakenteet sekä kuvaan kunkin rakenteen piirteitä ja käyttöä sekä yleisiä piirteitä 

näitten rakenteitten syntaktisesta käytöstä.

Proseminaarityössäni tutkin itämansin n-tunnuksellisten aktiomuotojen käyttöä. 

Tutkimuksen aikana huomasin näitä muotoja käytettävän runsaasti muodostamaan 

temporaalisia konverbeja. Tarkemmin asiaan perehdyttyäni havaitsin, että itämansissa 

on runsas konverbijärjestelmä, joka on palautettavissa pääosin kahteen lähtömuotoon. 

Konverbijärjestelmän runsaus on luonnollista ottaen huomioon mansilaisten kielten 

syntaktisen rakenteen: kielissä ei ole (juuri) konjunktioita, joten ilmaukset, joissa näitä 

eurooppalaisissa kielissä käytetään, on muodostettava toisin.

Konverbeja on viime vuosikymmeninä tutkittu runsaasti, mutta etenkin 

kielitypologisissa tutkimuksissa on ollut puutteita ja mansilaisten kielten kohdalla jopa 

suoranaisia virheitä. Toisaalta itämansi on muutenkin ollut varsin vähän tutkittu 

kielimuoto mansin kielen tutkimuksen keskittyessä lähinnä pohjoismansiin.
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1.2. Itämansin kieli

1.2.1. Yleistä mansin kielistä

Mansilaiset kielet ovat Länsi-Siperiassa, Uralin ja Obin välisellä alueella puhuttuja 

uralilaisia kieliä. Perinteisesti mansi on luettu hantin kanssa obinugrilaisiksi kieliksi ja 

obinugrilaiset kielet yhdessä unkarin kanssa suomalais-ugrilaisten kielten ugrilaiseksi 

haaraksi.

Vaikka ugrilaisella haaralla on kannattajansa ja sen puolesta on esitetty perusteluita 

(mm. Honti 1998), on oletusta ugrilaisesta välikantakielestä viime vuosikymmeninä 

perustellusti kritisoitu (mm. Salminen 2002).

Huomattavaa on, että osa ugrilaisina pidetyistä äänteenmuutoksista esiintyy myös 

samojedikielissä. Sekä Honti (1998: 179) että Kulonen (1993: 16) mainitsevat 

yhteisugrilaisena äännekehityksenä sibilanttien kehityksen (*s, *š > unk. ∅, mns t, 

hanti l ~ j ~ ᴧ ~ t ~ ∅; *ś  > s). Sama kehitys on kuitenkin tapahtunut myös 

samojedikielissä (Salminen 2002: 49, Sammallahti 1988: 485, UEW I: 498). Muista 

ugrilaisiksi mainituista äänteenmuutoksista suuri osa on tapahtunut vain osassa 

ugrilaisia kielimuotoja kuten *k:n muuttuminen spirantiksi takavokaalin edellä tai sanan

kolme unkarilaisen ja mansilaisen vastineen (unk. három, mns. kuurøm ~ xuurøm) rm-

konsonantisto, joka tosin on vain yhtä sanaa koskeva sporadinen muutos (Kulonen 

1993: 16–17).

Häkkinen (2009) onkin esittänyt, että ugrilaiset ja samojedikielet ovat yhdessä 

erkaantuneet kantauralin itämurteeksi sen sijaan, että samojedikielet ja ugrilaiset kielet 

olisivat eronneet kantakielistä eri aikaan. Ugrilaisen tai obinugrilaisen välikantakielen 

olemassaoloon Häkkinen (2007) ei suoraan ota kantaa mutta toteaa kantahantin ja 

-mansin vokaalijärjestelmät voitavan palauttaa yhteiseen obinugrilaiseen vokaalistoon.

Morfologisista piirteistä ugrilaisina pidetään (Kulonen 1993: 18–23, Honti 1998: 180–

181) muutamia suffiksiaineksia, numeraalin kaksi ei-attributiivisen muodon vanhaa 

duaalisuffiksia sekä objektikonjugaation käyttö. Salminen (2002: 50) huomauttaa, että 

obinugrilaisten kielten objektikonjugaatio muistuttaa enemmän samojedikielten 

vastaavaa kuin unkarin. Kulonen (1993: 22–23) mainitsee unkaria ja mansia 

yhdistävänä piirteenä persoonapronominien akkusatiivimuotojen muodostamisen 
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possessiivisuffiksein.

Myös morfologian puolella on ilmiöitä, joitten suhteen obinugrilaiset kielet ovat 

lähempänä samojedikieliä kuin unkaria. Tällaisia morfosyntaktisia ilmaisurakenteita 

ovat erityisesti objektikonjugaatio, joka on näissä kaikissa kielissä samankaltainen. 

Toisaalta nämä ilmiöt, samoin kuin osa hantin ja mansin samankaltaisista morfologisista 

ilmiöistä, voivat selittyä myös vanhoilla kielikontakteilla. 

Todennäköisintä kuitenkin on että ugrilaiset kielet, osittain yhdessä samojedin kanssa, 

ovat muodostaneet kieliareaalin, jossa 3–4 (kanta)kieltä ovat olleet läheisissä 

tekemisissä toistensa kanssa ja lainanneet toisiltaan uusia ilmiöitä. Kuitenkin 

kantasamojedi ajoittuu selvästi myöhempään aikaan kuin oletettu kantaugri. Niinpä 

ugrilaisten kielten areaali on todennäköinen, sillä kielissä on runsaasti samankaltaisia 

ilmiöitä, joita ei kuitenkaan voi palauttaa yhteiseen kantamuotoon. Tämä selittäisi 

etenkin mansin ja unkarin yhteiset ilmiöt, joita ei esiinny hantissa. Hantin ja mansin 

yhtäläisyydet taas ovat selitettävissä osin myös tähän päivään jatkuneella pitkällä 

rinnakkaiselolla (Kulonen 1989: 9).

1.2.2. Itämansi, suhde muihin obinugrilaisiin kieliin

Itämansi on mansilaisiin kieliin kuuluva kieli, jota yleisesti pidetään tänä päivänä 

kuolleena. Muutamassa lähteessä arvellaan kuitenkin vielä noin sadan hengen puhuvan 

itämansia Jukondalla (Pismennyje jazyki mira: 290–291, Krauss 1997: 22).

Itämansi jakautuu kolmeen murteeseen: Ala-Kondan, Keski-Kondan ja Ylä-Kondan 

(Jukondan) murteisiin. Näiden kolmen murteen erot ovat lähinnä äänteellisiä ja 

suhteellisen vähäisiä. Ala-Kondan murteessa on tapahtunut sama äänteenmuutos kuin 

pohjoismansissa ja unkarissa: k-äänne on takavokaalin edellä muuttunut spirantiksi (x) 

Keski- ja Ylä-Kondan murteissa alkuperäinen k on säilynyt.

Lopullisesti ratkaisematta on kysymys, onko itämansi oma kielensä vai mansin kielen 

murre. Äänne- ja muoto-opilliset sekä jossain määrin myös syntaktiset erot muihin 

mansilaiskieliin ovat kuitenkin niin suuret, että mielestäni on perusteltua pitää itämansia 

omana mansilaisena kielenään (Kálmán 1976: 11–12). Lisäksi keskusteluissani 

mansilaisen Raisa Hozumovan kanssa (helmi–toukokuu 2011) hän ilmoitti, ettei 
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ymmärrä Kondan mansia.

Itämansi eroaa muista mansilaisista kielistä monessakin suhteessa. Itämansissa ovat 

säilyneet kantauraliin palautuvat m-akkusatiivi ja p-partisiippi. Pohjoismansista 

akkusatiivisija on kadonnut kokonaan persoonapronomineja lukuun ottamatta ja 

partisiipin preesens muodostetaan samalla ne-suffiksilla kuin aktio.

Itämansin vokaalisto on rikkaampi kuin esimerkiksi pohjoismansin, jossa useat 

kantamansin vokaalifoneemit ovat langenneet yhteen. Verbien subjektikonjugaatiossa 

preesensin tunnus ja persoonapääte ovat pääsääntöisesti yhdistyneet salkkumorfeiksi 

toisin kuin esimerkiksi pohjoismansissa tai -hantissa, joissa nämä kaksi ainesta ovat 

selvästi erotettavissa.

Pohjois- ja itämansin keskeisimpiä eroja Kálmánin (1976) mukaan:

pohjois itä (KM)
*k + V[taka] x k

*i̬i̬ aa õõ

*ää aa öä, oå

akkusatiivi - -m

partisiipin preesens -ne -p

infinitiivi -ŋkwe -x°

1.2.3. Transkriptio

Itämansilla  ei  ole  varsinaista  kirjakieltä  eikä  vakiintunutta  ortografiaa.  Siksi  käytän

työssäni  itämansin  kirjoittamiseen  Kulosen  (2007:  13―27)  morfofonologista

transkriptiota.  Se pohjautuu suomalais-ugrilaiseen transkriptioon,  mutta  on sovellettu

itämansin fonologiaan sopivaksi ja helpoksi kirjoittaa eri välinein.

Pitkiä  vokaaleja  merkitään  transkriptiossa  kahdella  vokaalimerkillä.  Eräistä

vokaalifoneemeista merkitään myös yleisimmät allofonit.  Redusoituneen vokaalin [ə]

merkkinä  on  ø  ja  soinnillisen  velaarispirantin  [γ]  merkkinä  g.  Palataalisten

konsonanttien  merkkinä  toimii  konsonanttimerkkiä  seuraava  y.  Palataalisessa

konsonanttiyhtymässä merkitään vain yhtymän viimeinen konsonantti (esimerkiksi [n't']

merkitään  nty).  Velaarisen  nasaalin  [ŋ]  merkkinä  on  ng-konsonanttiyhtymä  lukuun

ottamatta  ŋk-konsonanttiyhtymää, jossa sen merkkinä on pelkkä n. Velaarista äännettä

edeltävä n ja palataalista konsonanttia edeltävä ei-palataalinen dentaali erotetaan pistellä
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sitä seuraavasta velaarista tai palataalista (møn.gøm 'menen',  mønøn.syøt 'mennessäsi').

Labiaaliset  velaarit  merkitään  velaarin  merkkiä  seuraavalla  °-merkillä.  Morfeemien

rajalla olevien vokaalien väliin tuleva sideäänne – käytännössä aina velaarispirantti –

merkitään sulkuihin. 

Pohjoismansinkieliset lauseet olen kirjoittanut kunkin alkuperäisen lähteen mukaisella

kirjoitustavalla.

1.3. Infiniittiset verbimuodot

1.3.1. Infinittisten muotojen määrittelyä

Infiniittiset muodot ovat verbimuotoja, jotka eivät voi toimia päälauseen predikaattina

(Ylikoski  2009:  64).  Infiniittimuodot  eroavat  finiittisistä  verbimuodoista  siten,  että

finiittimuodoilla  on  tempus,  modus,  persoona  ja  luku,  kun  taas  infiniittimuodoilta

puuttuu ainakin osa näistä (Ylikoski 2009:64).

Infiniittiset  muodot  voidaan  jakaa  neljään  ryhmään:  infinitiiveihin,  partisiippeihin,

konverbeihin ja aktiomuotoihin (teonnimi, nomen actionis) (Ylikoski 2009: 28). Näistä

kolme  ensimmäistä  on  tunnistettavissa  funktioittensa  mukaan.  Infinitiivit  toimivat

lauseessa predikaatin pakollisen määreen funktiossa eli  subjektina tai  objektina  sekä

voivat  toimia  adverbiaalina  liikeverbien  yhteydessä  (emt.  s.  30).  Konverbit  toimivat

lauseessa  vapaina  adverbiaaleina  (emt.  s.  28–30)  ja  partisiipit  attribuutteina  ja

predikatiiveina  (emt.  s.  31).  Aktiomuodot  puolestaan  määritellään  laajalti

nominaalimuodoiksi,  jotka  ilmaisevat  tekoa  tai  tapahtumaa.  Ne  ovat  syntaktiselta

funktioltaan  nominien  kaltaisia,  ja  niitä  voisi  olla  mahdollista  nimittää  myös

deverbaaleiksi nominijohdoksiksi. (emt. s. 30).

Korhonen (1974: 9) hahmottelee infiniittisen verbimuodon ja deverbaalisen johdoksen

rajoja. Infiniittiselle verbimuodolle on Korhosen mukaan viisi kriteeriä: morfologiset,

funkionaaliset,  syntaktiset  ja  semanttiset  kriteerit  sekä  vaatimus  produktiivisuudesta.

Käytetyin  kriteeri  on  syntaktinen:  infiniittinen  verbimuoto  saa  verbin  määreet,  kun

johdokset saavat puolestaan nominin tai adverbin määreet (Korhonen 1974: 10). Tämä

on  periaatteessa  hyvin  selkeä  raja,  mutta  käytännössä  asiaa  mutkistaa  se,  että
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deverbaaliset  johdokset  voivat  saada  objektin  tai  adverbiaalin  kaltaisia  määreitä,

esimerkiksi  kiire töihin (emt. s. 11). Myös produktiivisuuskriteeri on Korhosen (1974:

13)  mukaan  tärkeä:  infiniittisten  taivutusmuotojen  pitäisi  olla  muodostettavissa

jokaisesta verbistä. Deverbaalisia johdoksia sen sijaan muodostetaan eri johtimilla eri

verbeistä  (emt.  s.  13).  Korhonen  (1974:  13)  huomauttaa,  että  on  kuitenkin  myös

produktiivisia johtimia, kuten suomen -minen.

1.3.2. Konverbeista

Termiä  konverbi  on  aikaisemmin  käytetty  lähinnä  altailaisten  kielten  tutkimuksessa

tarkoittamaan infiniittisiä  verbimuotoja,  joitten  syntaktinen funktio  on  adverbiaali  ja

joita vastaavat sivulauseet ovat adverbiaalilauseita (Ylikoski 2002: 71–72). 

Konverbeja  on  vanhastaan  kutsuttu  uralistiikan  piirissä  gerundeiksi  tai

verbaaliadverbeiksi. (Ylikoski 2002: 72) Muiden muassa Bartens (1979: 17) käyttääkin

nimitystä  gerundi  verbin  infiniittisistä  muodoista,  joita  käytetään  samoissa  asemissa

kuin  adverbeja,  ts.  konverbeista.  Suomen  kieliopissa  on  infiniittiset  verbimuodot

perinteisesti jaettu infinitiiveihin ja partisiippeihin (ISK § 490). I. Nedjalkovin (1998:

430) mukaan suomessa on kuusi konverbia, ja esimerkiksi suomen 2. tai E-infinitiivin

kaikki muodot ovat puhtaasti konverbeja eli niitä käytetään vain adverbiaaleina. Lisäksi

osaa  partisiippien  ja  muiden  infinitiivien  muodoista  käytetään  adverbiaalisesti

temporaalisten suhteitten ilmaisemiseen. (ISK § 490, § 499, § 543). 

I.  Nedjalkov  (1998:  421–422)  määrittelee  konverbit  yhdeksi  kolmesta  infiniittisten

verbimuotojen  pääryhmästä.  Nedjalkovin  mukaan  konverbit  ovat  infiniittisiä

verbimuotoja, joita käytetään adverbiaalin funktiossa. Nedjalkov (1998: 423–425) jakaa

konverbit taksisiin ja ei-taksisiin sekä kontekstuaalisiin ja erikoistuneihin konverbeihin.

Taksiset konverbit ilmaisevat erilaisia aikasuhteita kuten samanaikaisuutta, aiemmuutta,

myöhemmyyttä  tai  mahdollisuutta.  Ei-taksiset  konverbit  voivat  ilmaista  esimerkiksi

tapaa, tarkoitusta, syytä tai paikkaa. Konverbit, joita voidaan käyttää sekä taksisessa että

ei-taksisessa funktiossa ovat sekoittuneita. Kontekstuaalisten konverbien merkitys voi

vaihtua  ympäröivän  kontekstin  mukaan,  kun  erikoistuneen  konverbin  merkitys  on

vakio. Nedjalkov (1998: 425) käyttää myös jakoa täsmällisiin (strict) ja epätäsmällisiin

(non-strict)  konverbeihin,  joista  ensin  mainittuja  voi  käyttää  vain  konverbeina  ja
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jälkimmäisiä  muissakin  infiniittimuotojen  funktioissa.  Epätäsmälliset  konverbit  ovat

monesti  toiselta  funktioltaan  ja  kielioppitradition  nimitykseltään  partisiippeja

(Nedjalkov  1998:  425).  Esimerkiksi  suomen  tUA-infiniitti  –  kuten  tehtyään –  on

epätäsmällinen konverbi, sillä se on myös TU-partisiipin partitiivimuoto (ISK § 521, §

543).

V.  Nedjalkov (1995:  97)  määrittelee  konverbin verbimuodoksi,  joka  on syntaktisesti

riippuvainen toisesta verbimuodosta, jonka syntaktinen aktantti se ei kuitenkaan ole.

Bartens  (1979:  143)  jakaa  marin  ja  tšuvassin  konverbien  käyttötarkoitukset  kahteen

luokkaan:  konverbi  toimii  näissä  kielissä  verbin  komplementtimääreenä  tai  vapaana

määreenä.  Mordvassa,  marissa  ja  udmurtissa  gerundeja  (konverbeja)  käytetään

Bartensin mukaan juuri näin sekä lisäksi koko lauseen määritteinä mutta toisinaan myös

predikatiivina tai jopa subjektina (Bartens 1979: 70–71, 143–151, 215–223).

I.  Nedjalkov  (1998:  428–429)  toteaa  konverbeja  muodostettavan  useimmiten

suffikseilla  mutta  muittenkin  muodostustapojen  olevan  mahdollisia.  Yhtenä  näistä

Nedjalkov  mainitsee  adpositiot.  Nedjalkov  (1998:  423)  tekee  kuitenkin  selvän eron

konverbien ja ei-finiittisten verbimuotojen ja  adpositioitten yhtymille,  joita voi  pitää

konverbeina  vain,  jos  ne  ovat  kieliopillistuneet  konverbin  funktioon.  Tällaisen

kieliopillistumisen toteaminen on tosin monesti hankalaa. Nedjalkov (1998: 429) lisää

adpositiota  voitavan  käyttää  konverbin  yhteydessä  täsmentämässä  sen  merkitystä.

Ylikosken  (suullinen  tiedonanto,  kevät  2010)  mielestä  konverbeina  tulisi  pitää  vain

suffiksein  muodostettuja  muotoja,  mutta  nämä  suffiksit  ovat  voineet  muodostua

vanhoista postpositioista.

Nedjalkov (1998: 451) toteaa yhteenvedossaan konverbien olevan nopeasti uusiutuvia

muotoja: vanhat konverbit leksikaalistuvat ja uusia konverbeja syntyy niitten tilalle.
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1.3.3. Mansilaiskielten infiniittimuodoista

1.3.3.1. Pohjoismansin infiniittimuodot

Kálmán (1963:  56)  mainitsee  pohjoimansin  verbien  nominaalimuodoiksi  infinitiivin,

preesensin ja preteritin partisiipit sekä gerundin. Partisiipin preesensin tunnus on -ne, ja

tätä  muotoa  käytetään  joissain  tapauksissa  myös  teonnimenä.  Partisiipin  preteritin

tunnus on -m. Gerundi muodostaan im(a)-tunnuksella. (Kálmán 1963: 62).

1.3.3.1.1. Pohjoismansin konverbit

I. Nedjalkov ilmoittaa (1998: 430) mansissa olevan kaksi konverbia: -im- ja -ke-tyypit.

Kumpaakin tyyppiä Nedjalkov (1998: 440) pitää erikoistuneena taksisena konverbina:

-im-konverbien  kontekstuaalista  samanaikaisuutta  ilmaisevana  -ke-konverbien

ilmaistessa  eksaktia  samanaikaisuutta.  Näistä  k-tunnuksellisen  mainitsee  Kulonenkin

(2007: 190) temporaalisia konverbeja muodostavana aktiosuffiksina. Kálmán (1963: 48)

mainitsee -im(a)-tunnuksellisen gerundin, mutta  k-tunnuksellisesta konverbista hän ei

puhu mitään.

1.3.3.2. Itämansin infinittimuodot

Kulonen  (2007:  182)  mainitsee  verbin  nominaalimuodoiksi  itämansissa  infinitiivin,

neljä partisiippia sekä aktion. Menneen ajan partisiippi muodostetaan -m-tunnuksella ja

preesensin  partisiippi  -p-tunnuksella  (Kulonen  2007:  184–186).  Lisäksi  on  kaksi

harvinaisempaa partisiippia, -i- ja -s-tunnukselliset (Kulonen 2007: 186–187). Aktio on

n-tunnuksellinen ja funktioiltaan pikemminkin verbimuoto kuin nominijohdos (Kulonen

2007 189–190).

1.3.3.2.1. Itämansin konverbeista

Temporaalisia  konverbeja  muodostetaan  itämansissa  edellä  mainittujen  k-aktion  ja

partisiipin  preteritin  lisäksi  pääasiallisesti  aktiomuodosta  tai  partisiipin  preteritistä,

johon  on  lisätty  possessivisuffiksi  sekä  tavallisesti  myös  temporaalinen  postpositio.

Partisiipin  preteriteistä  ja  aktiomuodoista  voidaan  muodostaa  konverbeja  myös
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lisäämällä  siihen  sanan  mõõ 'maa'  possessiivinen  lokatiivimuoto.  Varsinaisina

konverbimuotoina  voidaan  pitää  myös  partisiipin  tai  aktion  ja  syüwt-postpositiosta

muodostuvien suffiksien avulla muodostettavia konverbimuotoja. (Heikkonen 2006: 7–

8, Kulonen 2007: 202–205) 

1.3.3.3. Partisiipin ja postposition liitot pohjoismansissa

Myös pohjoismansissa esiintyy partisiipin ja postposition muodostamia temporaalisia

konstruktioita  (Skribnik  1996:  299–300).  Postpositiorakenteilla  voidaan  ilmaista

yleisesti temporaalisia suhteita sekä yleistä ja erityistä saman- ja eriaikaisuutta (Skribnik

1996: 301). 

Postpositiolla  porat ’aikana’  ilmaistaan  yleisesti  aikasuhteita:  se  voi  ilmaista

aikaisempaa, samanaikaista tai myöhempää tekemistä (Skribnik 1996: 302). Partisiipin

valinnalla  ilmaistaan  näissä  rakenteissa  absoluuttisia  aikasuhteita  –  menneen  ajan

partisiipilla  ilmaistaan  puhehetkeä  aiempia  tapahtumia  ja  preesensin  partisiipilla

puhehetkeä  myöhempiä  tapahtumia.  Partisiipilla  ei  siis  ole  merkitystä

postpositiorakenteen  ja  pääverbin  toiminnan  aikasuhteille.  (Skribnik  1996:  302).

Skribnik  ei  kuitenkaan  kerro,  kuinka  näitä  aikasuhteita  ilmaistaan,  vaan  toteaa

ainoastaan,  että  porat-postpositiolla  voidaan  ilmaista  sekä  saman-  että  eriaikaista

toimintaa (Skribnik 1996: 301–302):

Pes porat, hon olme porat ruš mat toh ols. (Skribnik 1996: 301)

vanha aikana tsaari ole-PTCP.PST-SG<3SG aikana venäläinen maa-LOC niin ole-PST

’Vanhaan  aikaan,  tsaarin  ollessa,  oli  niin  Venäjän  maalla’  (Postpositio  ilmaisee

samanaikaisuutta.)

Юв ёхтуме порат Сосьва сосса пульчицат хоса акушеркаг рупитас. (Skribnik 1996:

301)

Sisään  tule-PTCP.PST-SG<3SG  aikana  Sosva  paikallinen  sairaala-LOC  pitkä  kätilö-

TRANSL työskentele-PST[.3SG]

Tultuaan takaisin hän työskenteli sosvalaisessa sairaalassa kätilönä. (Postpositio ilmaisee

aiemmuutta.)
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Skribnik (1996: 303–304) mainitsee myös postposition  mus, joka voi ilmaista saman-

tai  eriaikaisuutta.  Tämän  postposition  yhteydessä  käytettävä  partisiippi  määrittää,

minkäaikaisesta toiminnasta on kyse: menneen ajan partisiippi ilmaiseen aikaisempaa ja

preesensin partisiippi samanaikaista toimintaa.

ań tuľa lajimɛtɛ mus puľiɣ sakβals (Skribnik 1996: 304)

nyt sormus heittä-PTCP.PST-SG<3SG aikana pala-TRANSL hajo-PST.[3SG]

Kun sormus heitettiin, se hajosi palasiksi.

juβľe minnɛt mus akβa χaľtumtastɛ (Skribnik 1996: 304)

takaisin mene-PTCP.PRS-SG<3SG aikana yksi pistä-PST-SG<3SG

Takaisin tullessaan hän pisti [majavan kuolleeksi].

Yleistä eriaikaisuutta ilmaistaan pohjoismansissa postpositioilla juj-p6lt ’jälkeen’ ja 7li-

p6lt  ’ennen’.  Nämä postpositiot  ovat  merkitykseltään  yksiselitteisiä.  (Skribnik  1996:

304).

Сали осьнэ совхозн тотимам юй-палт апскем самынпатыс. (Skribnik 1996: 304)

poro ole-PTCP.PRS sovhoosi-LAT tuo-PTCP.PASS-SG<1SG jälkeen pikkuveli-SG<1SG

synty-PST[.3SG]

Sen jälkeen kun minut tuotiin porosovhoosiin, minulle syntyi pikkuveli.

ań χumiɣ joχtənɛ ɛlip6lt m8l χ8tal majim luβiɣ akβatɛ alastɛ (Skribnik 1996: 305)

nuo  mies-DU  tule-PTCP.PRS  ennen  aiempi  päivä  anta-PTCP.PST  hevonen-TRANSL

yksi-SG<3SG tappa-PST-SG<3SG
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2. Aineiston analyysi

2.1. Aineisto

Käyttämäni  aineisto  on  Artturi  Kanniston  kokoamasta  Wogulische  Volksdichtung

-kokoelmasta, joka sisältää mansilaisia kansantarinoita ja -runoja. Aineistooni sisältyy

ainoastaan  proosatekstejä  niteistä  I–III,  jotka  sisältävät  mytologisia  tekstejä,

sankaritaruja ja satuja. Tutkin Keski-Kondan murteen aineistoja, joista suurin osa on

Kanniston  kielenoppaan  Ala-Kondan  murteisista  kertomuksista  muokkaamia.

Aineistossa on kuitenkin myös muutama alun perinkin Keski-Kondan murteella kerrottu

kertomus.

Aineistosta olen kerännyt 241 esimerkkilausetta, jotka ovat työn liitteenä.

2.1.1. Aineistojen genre, sen vaikutus konverbirakenteiden esiintymiseen

Aineistoni  koostuu myyttisistä  kertomuksista,  sankaritarinoista  ja  saduista.  Aineiston

luonteen vuoksi kertomuksista suurin osa koostuu ulkopuolisen kertojan monologista, ja

täten kolmansien persoonien – erityisesti  yksikön ja  monikon – muodot  ovat  eniten

edustettuina. Myös yksikön ensimmäisen ja toisen persoonan muotoja esiintyy melko

runsaasti dialogeissa ja hahmojen ajattelurepliikeissä. Sen sijaan kaksikon muodot sekä

monikon  ensimmäisen  ja  toisen  persoonan  muodot  ovat  harvinaisia,  eikä  kaikista

konverbityypeistä löydy yhtään esimerkkiä näistä persoonista.

2.2. Aineiston analyysi

2.2.1. Itämansin temporaaliset infiniittirakenteet

Itämansissa esiintyy kolme puhdasta konverbityyppiä: k-tunnuksellinen, syüwt-tyyppi 

sekä mõõ-tyyppi. Näistä kaksi viimeistä voidaan vielä jakaa aktiopohjaisiin ja menneen 

ajan partisiipin pohjalta muodostettuihin, joskaan tällä jaottelulla ei ole suurta 

merkitystä, koska aktio- ja partisiippipohjaiset muodot vaihtelevat hyvin vapaasti. 

Lisäksi aineistossani esiintyy postpositiollisia temporaalirakenteita sekä pelkkiä aktio- 
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ja partisiippimuotoja konverbin funktiossa.

2.2.1.1. k-tunnukselliset konverbit

k-tunnuksellisia konverbeja esiintyy kaikissa mansilaiskielissä ja ne ovatkin vanhoja 

konverbeja. Nämä muodot koostuvat vain k-tunnuksesta sekä possessiivisuffiksista 

toisin kuin myöhäissyntyisemmät konverbit, joista on yhä tunnistettavissa ainekset, 

joista suffiksi on muodostunut.

(1) uutgø molgø jälgølöälkäät k°äl-käänäät nyuurøp jiiw köämølyt jiiw kojtøl kuutsii. 

takaseinä etuseinä kuljeskele-CVB-SG<3SG talo-lattia-SG<3SG tuore puu pehmeä puu 

kuin taipu-PRS.3SG

Hänen kulkiessaan edestakaisin hänen lattiansa taipuu kuin tuore puu kuin pehmeä puu

k-konverbeista aineistossa esiintyy vain yksikön kolmannen persoonan muotoja sekä 

kaksi kaksikon kolmannen persoonan muotoa, jotka ovat samassa lauseessa. 

(2) teen tok älkatkäätøn, tosjøxlaxtkäätøn nyöäny-eek° söälyeläm øl-pägørmäätøs. 

3DU part tappele-CVB-SG<3DU kuritta-CVB-SG<3DU leipä-eukko sääli-PTCP.PST 

pois-vieri-INCH-PST.[3SG]

Heidän siinä tapellessaan ja toisiaan kurittaessaan leipä lähti säälien vierimään pois.

Näistä vanhoista konverbeista on aineistossani kuitenkin vain neljä esimerkkiä, ja ne 

ovatkin edustukseltaan selvästi pienin tyyppi.  Analyyttisemmät myöhäissyntyiset 

muodot ovat korvanneet nämä vanhat konverbit kielenkäytössä.

2.2.1.2. syüwt-tyypin konverbit

Itämansin  yleisin  suffiksein  muodostettu  konverbityyppi  on  syüwt-tyyppi.  syüwt-

konverbeista  on  aineistossani  49  esimerkkiä. Nämä  muodot  ovat  alun  perin

muodostuneet  possessiivisuffiksillisesta  nominaalimuodosta  ja  postpositiosta  syüwt,

joka  on  alun  perin  lokatiivimuoto  sanasta  syüw ’aika’.  Sittemmin  postpositio  on

yksinkertaistunut  ja  muuttunut  osaksi  suffiksia  ja  possessiivisuffiksiaineskin  on

monessa  tapauksessa  yksinkertaistunut.  Kolmen eri  suffiksin  sijaan  onkin  aiheellista
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puhua  vain  yhdestä  salkkumorfista,  jolla  on  kaksi  allomorfia,  m- ja  n-alkuinen.

Persoona-aines on suffiksin keskellä.

Yleisimmin  aineistossani  esiintyy  m-alkuinen  yksikön  kolmannen  persoonan  muoto,

jonka pääte on  -määsyt: Suffiksista voidaan erottaa kolme historiallista morfeemia  m,

ää ja syt, joista ää on kolmannen persoonan äät-possessiivisuffiksin lyhentymä.

Esimerkkejä:

(3) wisy-neemø lääk°øltäämääsyt wotøm-pöäløtäänøl pääsyøpøstø 

 pieni-nainen-ACC lähte-CVB.3SG poski-puoli-SG<3SG.ABL suutele-

OBJ.PST.SG3<SG

Lähtiessään hän suuteli tyttöä poskelle.

(4) »målkäät joxtmääsyt täw», loåwi, »öänøm öät tø ääløstø pøl» 

eilinen tule-CVB.3SG 3SG sano-3SG 1SG.OBL NEG part tappa-PST-SG<3SG part

»Eilen tullessaan hän», sanoo, »ei tappanutkaan minua»

Edellisen suffiksin lisäksi aineiston perusteella voidaan todeta, että myös n-alkuista 

nääsyt-suffiksia esiintyy.

(5) joxtnääsyt tok löättøn!

tule-CVB.3SG part sano-IMP[2SG]

Hänen tullessaan sano näin!

Huomionarvoista on, että nääsyt-konverbien agentti on kaikissa aineistoni esimerkeissä 

eri kuin lauseen subjekti. määsyt-konverbeissa puolestaan konverbin agentti ja lauseen 

subjekti ovat samat.

(6) ton sårmøn sågrøpäänääsyt sågrøpäät jiiw søsnø mõõnk°ø tø pöätørmääti. 

part Sarmen kirves-CVB.3SG kirves-SG<3SG puu reuna-LAT

Kun Sårmen lyö, hänen kirveensä hamara uppoaa puun reunaan. 

(7) täw nok-köälnääsyt näg påly jål-pöälnø jål-mågømtaxtøn!

3SG ylös-nouse-CVB.3SG 2SG penkki ala-puoli-LAT ala-ryömi-IMP.2SG

Hänen noustessaan ujuttaudu penkin alle!
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Vaikka aineistoni genrestä johtuen suurin osa esimerkeistä on yksikön kolmannessa 

persoonassa, myös muitten persoonien muotoja esiintyy. Näissä lauseissa konverbin 

agentti on sama kuin lauseen subjekti.

(8) »kålt mønømøn.syøt», loåwi, »jeek°øm pårgøm mønaan»

part mene-CVB.2SG sano-PSR.[3SG] tanssi-PTCP.PST hyppi-PTCP.PST mene-

PRS.2SG

»Mennessäsi», sanoo, »menet tanssien ja hyppien.»

Lisäksi muutamasta esimerkistä puuttuu persoona-aines kokonaan. Näissäkin 

esimerkeissä on kyse yksikön kolmannesta persoonasta, josta oletusarvoisuuden vuoksi 

on voitu jättää possessivisuffiksi pois. Esimerkissä 8 voi periaatteessa olla 

possessiivisuffiksin konsonantiton allomorfi ø. Pidän tätä tulkintaa kuitenkin 

kyseenalaisena, sillä muulloin aineistoni nominaalimuotoesimerkeissä käytetään aina 

pitkää muotoa. Toisaalta on myös mahdollista, että konsonantiton allomorfi ø olisi myös 

esiintynyt näissä nominaalimuodoissa, jolloin possessiivisuffiksin kato selittyy 

kehityksellä ø > ∅. 

(9) pojrøxsy köäsyeläämøsyt wisy-kar öätyi, öä(g)-öätyi, püw öätyi.

herra huoma-CVB[3SG] pieni-NZER NEG tytär NEG poika NEG

Herran huomatessa ei ole pikkuista, ei tytärtä, ei poikaa.

Huomionarvoista on, että edellisessä esimerkissä syt-aines on vokaaliton, mikäli ø 

tulkitaan possessiivisuffiksiksi. Sen sijaan seuraavassa esimerkissä redusoitunut vokaali 

on syøt-aineksen sisällä. Synkronisesta näkökulmasta kyseessä on švaa-vokaali, joka on 

voinut historiallisesti kehittyä possessiivisuffiksista mutta menettänyt tämän 

merkityksen.

(10) õõx°tøs-mõõ nyoor-mõõ k°åløx° jømtømsyøt muuj-kom-püw jål tø söänsømtøwøs.

kivi-maa Ural-maa loppu-INF tulla-CVB[3SG] vieras-mies-poika alas part kaatu-

PST[3SG]

Kun kivimaa, Ural-maa oli loppumaisillaan, vieras mies kaatui polvilleen.

Toisaalta redusoituneen vokaalin eri sijainnit edellisissä esimerkeissä voivat johtua 
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myös sanapainoista – esimerkissä 9 (ø)syt-suffiksi tulee sivupainollisen tavun jälkeen, 

kun esimerkissä 10 syøt-suffiksi puolestaan on painottoman tavun jäljessä.

2.2.1.3. mõõ-tyypin konverbit

Itämansin erikoisuus on konverbityyppi, joka on historiallisesti yhdyssana, joka koostuu 

verbin aktiomuodosta ja possessivisuffiksillisesta sanan mõõ ’maa’ lokatiivimuodosta. 

Sittemmin tämän lokatiivimuodon merkitys on kieliopillistunut , ja nykyään sen 

funktiona on muodostaa verbistä adverbiaaleja. Tämä rakenne esiintyy lähes 

yksinomaan verbin møn-, ’mennä’ konverbimuotona. Muista verbeistä on muutamia 

esimerkkejä, mutta näissä esimerkeissä mõõ on liittynyt menneen ajan  partisiippiin 

aktiomuodon asemesta. Nämäkin esimerkit ovat kaikki liikeverbejä: wojølp- ’astua’, 

wont- ’istuutua’. 

(11) mønnø-mõõmt öäl løløngnø öäl koolømnø.

mene-maa-SG<1SG-LOC tai henki-ADJZR-LAT tai kuole-PTCP.PST-LAT

’mennessäni joko jään eloon tai kuolen’

Muoto mønnø-mõõmt ’mennessäni’ muodostuu siis historiallisesti verbin aktiomuodosta 

ja maa-sanan (mõõ) lokatiivimuodosta, jossa on myös ensimmäinen persoonan suffiksi. 

Huomionarvoista on, että aineistossa mõõ-konverbit on muodostettu lähinnä yksikön 1. 

ja 2. persoonan muodoista. Lisäksi eräät esimerkit sisältävät kolmansien persoonien 

muotoja:

(12) uus-uutrøng-uusnø mønøm mõõgønäänt äjnø-teenø wöärsøt

kaupunki-ruhtinas-kaupunki-LAT mene-PTCP.PST maa-PL<3PL-LOC juo-NACT-syö-

NACT teke-PST.3PL

Mentyään kaupunginruhtinaan kaupunkiin he valmistivat ruokaa ja juomaa.

(13) jål-wojølpääm mõõtäät eeröä.

alas-astu-PTCP.PST maa-SG<3SG-LOC ikuinen-TRANSL

’alas astuttuaan [jäi sinne] ikuisiksi ajoiksi’

(14) påsønk-püw työätyäät pookøn mønøm-mõõtäät køtiilaxtøs pøl loåwi:…

valoisa-poika isä-SG<3SG luo-LAT mene-PTCP.PST-maa-SG<3SG-LOC kysy-

PST[.3SG] ja sano-PST[.3SG]

Valoisa poika isänsä luo mentyään kysyi, sanoi: …
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Kyseessä ovat ainoat esimerkit, jossa mõõ-konverbi esiintyy verbin aktiomuodon 

asemesta menneen ajan partisiipin kanssa. Vaikka mõõ-konverbit siis enimmäkseen 

muodostetaan aktiomuodosta ja täten ilmaisevat samanaikaista tekemistä, esiintyy 

ainakin jonkin verran myös menneen ajan partiisipista muodostettuja konverbeja, jotka 

ilmaisevat aikaisempaa tekemistä.

Lisäksi aineistossa on yksi esimerkki, jossa menneen ajan partisiipista on muodostettu 

samanaikaista tekemistä ilmaiseva konverbi:

(15) »nåt kotøl oolmømt», loåwi, »kønsøm-kontøm-mõõmt, jääløm-ooløm-mõõmt», loåwi, 

»kansyiiløm, kansyiiløm»

elämä päivä elä-PTCP.PST-SG<1SG-LOC sano-PRS.3SG mestästä-PTCP.PST löytä-

PTCP.PST maa-SG<1SG-LOC mene-PTCP.PST elä-PTCP.PST maa-SG<1SG-LOC 

sano-PRS.3SG tunte-OBJ.PRS.SG<1SG tunte-OBJ.PRS.SG<1SG

»Elämänpäivääni eläessäni», sanoo, »pyytäessäni-löytäessäni, kulkiessani-eläessäni», 

sanoo, »tunnen sinut, tunnen sinut»

Myös pohjoismansissa on esimerkkejä sanan maa käytöstä nominaalimuodon kanssa 

muodostettaessa teonnimiä tai konverbeja. Tämä rakenne on kuitenkin huomattavasti 

harvinaisempi kuin itämansin aineistossa. Seuraava esimerkki on pohjoismansia (VNGy 

I: 3):

(16) nang jälnø maant matør ti vaarsøn! 

2SG kulke-NACT maa-SG<2SG-LOC jokin part teke-PST-2SG

Poissa ollessasi teit jotain!

Lokatiivimuodot voidaan selittää sillä, että nämä muodot kuvastavat päälauseen 

predikaatin kanssa samanaikaista toimintaa. Pohjoismansin aineistossa esiintyy myös 

ablatiivimuotoa verbin pojt- ’lakata’ yhteydessä, kuten juuri esimerkissä 16 (WW: 448).

(17) lysynø-maatäänøl pojtøs (pohjoismansi) 

itke-NACT-maa-SG<3SG.ABL lakka-PST[.3SG]

Hän lakkasi itkemästä.
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Itämansin aineistossa verbin påns- ’lakata’ yhteydessä ei esiinny mõõ-loppuisia 

teonnimiä ja tämä verbi saakin yleensä suoran objektin, joka tosin on nominaalimuoto – 

aktio tai menneen ajan partisiippi. Ainakin yhdessä tapauksessa påns-verbin 

lopettamisen kohde on kuitenkin ablatiivisijainen aktiomuoto:

(18) äjnäänøl teenäänøl pånsøs.

syö-NACT-SG<3SG.ABL syö-NACT-SG<3SG.ABL lakka-PST[.3SG]

Hän lakkasi syömästä ja juomasta. 

Kuitenkin myös itämansin aineistosta löytyy esimerkkejä, joissa on aktiomuotoon 

liittynyt possessivisuffiksillinen mõõ-sanan ablatiivimuoto. Näissä esimerkeissä mõõ on 

monesti käännetty ’paikaksi’, mutta kontekstin perusteella olisi mahdollista – ja joissain 

tapauksissa jopa todennäköisempää – että nämäkin muodot olisivat teonnimiä tai 

konverbeja, jotka käännettäisiin suomeksi MA-infinitiivin elatiivimuodoilla. Näissä 

esimerkeissä esiintyy myös runsaasti muita kuin liikeverbejä.

(19) tusynø-mõõtäänøl wontølmäätøs tø kojøs põõnkläm pättyetäät.

seiso-NACT maa-SG<3SG.ABL istahta-PST[3SG] part maka-PST[3SG] huumaantu-

PTCP.PST 

Seisomasta hän istahti alas ja kävi huumaantuneena makaamaan.

(20) lo mønnø-mõõtäänøl löäsyømtøs.

hevonen mene-NACT-maa-SG<3SG.ABL hidasta-PST[3SG]

Hevonen hidasti menoaan (”menemästään”).

(21) neetø roåwlaxtøs kojøm-mõõtäänøl:

nainen-SG<3SG havahtu-PST.[3SG] maka-PTCP.PST-maa-SG<3SG.ABL

Vaimo havahtui unesta (”nukkumasta”).

Esimerkeistä 19 ja 21 voi päätellä jotakin koko mõõ-konverbin alkuperästä. Muoto on

alun perin tarkoittanut  tekemispaikkaa,  mutta tämä on kieliopillistunut tarkoittamaan

itse  tekemistä.  Teonnimen  paikallissijat  (etenkin  lokatiivi)  ovat  edelleen

kieliopillistuneet konverbin funktioon. Jonkinlaista paralleelisuutta voi hakea suomen

kielen  mAisillA-muodoista,  jotka  ovat  alun  perin  tarkoittaneet  tekopaikkaa,  esim.
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hautomaisillansa ’hautomasijoillaan’ (Maamies 1997: 24).

Huomionarvoista  on,  että  itämansin  aineistossa  lokatiivimuotoisia  mõõ-konverbeja

esiintyy  useissa  eri  persoonissa,  mutta  ablatiivimuotoisia  ainoastaan  kolmansissa

persoonissa. Myös pohjoismansista löytämäni esimerkit ablatiivista ovat kaikki yksikön

kolmannen persoonan muotoja.

2.2.1.4. Menneen ajan partisiippi konverbin funktiossa

Menneen  ajan  partisiippia  käytetään  lauseessa  adverbiaalina  tavallisesti  ilmaisemaan

modaalisuutta  (Kulonen 2007:  202).  Toisinaan tällaiset  adverbiaalit  ilmaisevat  myös

temporaalisia  suhteita.  Nämä  tapaukset  ovat  kuitenkin  muodon  ja  merkityksen

suhteeltaan  epäintuitiivisia  ja  lähinnä  tarinankerronnallisia,  mahdollisesti

leksikaalistuneita elementtejä.

(22) om mønnøm möärø syüw ooløm om pookømnø uus muujii jääløn ääjøx° teex°!

1SG mene-NACT-SG<1SG tietty aika ole-PTCP.PST 1SG luo-SG<1SG-LAT taas 

vieras-TRANSL mene-IMP.2SG juo-INF syö-INF

Tietyn ajan kuluttua lähdöstäni tule jälleen minulle vieraaksi juomaan ja syömään! 

(”Menemiseni tietyn ajan ollen…”)

(23) söät syüw ooløm, muujii om pookømnø jääløn!

viikko aika ole-PTCP.PST vieras-TRANSL 1SG luo-SG<1SG-LAT mene-IMP.2SG

Viikon kuluttua tule minulle vieraaksi! (”Viikon ajan ollen…”)

Näissä rakenteissa on huomionarvoista, että partisiippimuotoon ei ole liittynyt mitään –

ei  postpositiota  eikä  edes  possessiivisuffiksia.  Tällaisia  muotoja  esiintyy  vain  ajan

kuluttua -tyypin rakenteissa, joten ne vaikuttavat vahvasti leksikaalistuneilta – samoin

kuin suomen kuluttua, jota useimmat puhujat pitänevät pikemminkin postpositiona kuin

verbin  nominaalimuotona.  Toinen  ja  huomattavasti  yleisempi  tapa  ilmaista  ajan

kuluttua  on  towløm  löät,  kulu-PTCP.PST  aika,  josta  enemmän  löät-rakenteiden

yhteydessä.

Seuraavassa  esimerkissä  partisiipin  agentti  on  merkitty  latiivilla  eli  samoin  kuin
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passiivilauseen  agentti,  vaikka  nominaalimuotojen  agentti  merkitään  tavallisesti

possessiivisuffiksilla.

(24) söätnø towløm päri jääløn!

viikko-LAT kulu-PTCP.PST takaisin mene-IMP.2SG

Viikon kuluttua mene takaisin! (”Viikon kuluma…”)

Toinen huomionarvoinen muoto on menneen ajan partisiippi, joka on possessiivisessa

lokatiivissa.  Tästä  muodosta  on  kaksi  esimerkkiä,  jotka  molemmat  on  muodostettu

verbistä ool- ’elää’. 

(25) näg om ooløm-mõõm k°åsyø oolmønt koliilöäløsløn?

2SG 1SG elä-PTCP.PST pitkä-MOD elä-PTCP.PST-SG<2SG-LOC kuule-johdin-

PST.SG<2SG

Oletko pitkään eläessäsi kuullut asuinmaastani?

(26) »nåt kotøl oolmømt», loåwi, »kønsøm-kontøm-mõõmt, jääløm-ooløm-mõõmt», loåwi, 

»kansyiiløm, kansyiiløm»

elämä päivä elä-PTCP.PST-SG<1SG-LOC sano-PRS.3SG mestästä-PTCP.PST löytä-

PTCP.PST maa-SG<1SG-LOC mene-PTCP.PST elä-PTCP.PST maa-SG<1SG-LOC 

sano-PRS.3SG tunte-OBJ.PRS.SG<1SG tunte-OBJ.PRS.SG<1SG

»Elämänpäivääni eläessäni», sanoo, »pyytäessäni-löytäessäni, kulkiessani-eläessäni», 

sanoo, »tunnen sinut, tunnen sinut»

Nämä  muodot  ovat  yksikön  ensimmäisen  ja  toisen  persoonan  muodot,  mikä  on

erikoista, koska aineistoni useimmat konverbit ovat kuitenkin kolmansien persoonien

muotoja.  Merkitykseltään  nämä  konverbit  eroavat  muista  tyypeistä  siten,  että  ne

kuvaavat  parhaillaan  käynnissä  olevaa  tekemistä:  eläminen  on  prosessi,  joka  jatkuu

lauseen hetkelläkin.  Muut konverbit  viittaavat menneeseen tai tulevaan tapahtumaan.

Erikoista on se, että muodot on muodostettu menneen ajan partisiipista eikä aktiosta,

jota  voisi  olettaa  todennäköisemmäksi  muodoksi  käynnissä  olevaa  tekemistä

kuvattaessa.
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2.2.1.5. Postpositiolliset infiniittirakenteet

Itämansissa on suffiksilla muodostettujen konverbien lisäksi runsaasti postpositiollisia

temporaalisia  infiniittirakenteita.  Lisäksi  myös  syüwt-tyyppi  on  muodostunut

suffiksoituneesta postpositiosta ja mõõ-tyyppikin on postposition kaltainen.

2.2.1.5.1. woj-postpositio

Postpositiorakenteista  erityisesti  wojøl-  tai  wojt-postpositiolliset  rakenteet  ovat

yleisimpiä. Aineistoni lauseista 130 eli yli puolet sisältää woj-postposition.

woj-vartaloisten postpositioitten perusmerkitys on ’aikana’ tai ’vuoksi’, ja ne esiintyvät

lokatiivi- tai yleisemmin instrumentaalimuotoisina. Instrumentaalimuotoinen  wojøl on

huomattavasti  yleisempi,  mutta  lokatiivimuotoinen  wojt esiintyy  toisinaan  lähes

samanlaisissa lauseissa kuin  wojøl  (lauseet 27 ja 28),  joten näitten muotojen välillä ei

liene olennaista merkityseroa. 

(27) om tø tuttøläänø juntøp-pup wisy õõwømt juw-lääk°øltäänäänøl wojøl määrøx-

tålykäänøl, towøl-tålykäänøl wøl keerejt!

1SG PART kulke-NACT neulansilmä pieni ovi-SG<1SG-LOC sisä-astu-NACT-

SG<3PL aikana-INSTR siivenkärki-PL<3PL sulankärki-PL<3PL NEG osu-OPT.3PL

Kun ne astuvat sisään kulkemastani neulansilmän kokoisesta ovestani, älkööt niiden 

siivenkärjet, sulankärjet koskeko [ovenpieliin]!

(28) om tuttøläänø juntøp-pup wisy õõwømt lääk°øltäänäänøl wojt tääløng nee tääläänøl 

wøl towørmäätøt, keepløng nee keepläänøl wøl towørmäätøt!

1SG kulke-NACT neulansilmä pieni ovi-SG<1SG-LOC sisä-astu-NACT-SG<3PL 

aikana-LOC syli-ADJZR nainen syli-PL<3PL helma-ADJZR nainen helma-PL<3PL 

NEG osu-OPT.3PL

Kun he astuvat sisään kulkemastani neulansilmän kokoisesta ovestani, älkööt heidän 

sylillisen naisen sylinsä, helmaisen naisen helmansa koskeko [ovenpieliin]!

Aineistossani  woj-postpositiot  esiintyvät  lähinnä  vain  verbin  nominaalimuotojen
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yhteydessä. Myöskään Wogulisches Wörterbuch ei tunne postpositiolle käyttöä muissa

yhteyksissä. Aineistossani on kuitenkin yksi esimerkki, jossa  wojt-postpositio esiintyy

pronominin ton yhteydessä merkityksessä ’sitten kun’.

(29) ton wojt täw poxtøx° jiiw, om sørjøl sop-lotø sopii-sågrøpiiløm.

se aikana 3SG paska-INF tule[3SG] 1SG miekka-INSTR kaula-luu-3SG pala-TRANSL

lyö-PRS.SG<1SG

Sitten kun hän tulee paskalle, lyön miekalla hänen kaulansa poikki.

Infiniittirakenteissa  postposition  pääsana  on  possessiivisuffiksillinen  aktio-  tai

partisiippimuoto  –  aivan  kuten  postpositioalkuperää  olevissa  syüwt-konverbeissakin.

Myös  woj-rakenteissa  aktio-  ja  partisiippimuodot  vaikuttavan  vaihtelevan  melko

vapaasti. 

Rakenteet,  joissa  käytetään  woj-postpositioita  voivat  ilmaista  periaatteessa

samanaikaista  tai  aikaisempaa  toimintaa.  Yhteistä  näille  on  se,  että  päälauseen

predikaatin  toiminta  on  välitön  ajallinen  seuraus  tai  päätepiste  woj-rakenteen

ilmaisemalle  toiminnalle.  Tämä  seuraussuhde  ei  tavallisesti  ole  kausatiivinen  vaan

ainoastaan  temporaalinen.  Seuraavissa  esimerkeissä  tekeminen  on  periaatteessa

samanaikaista,  mutta  predikaatin  tekeminen  on  kuitenkin  seurausta  adverbiaalin

ilmaisemasta tekemisestä.

(30) teemäät wojøl eek°äm tåt tø(g) ääløstø.

lyö-PTCP.PST aikana eukko-ACC tuo noin tappa-PST-SG<3SG

Lyödessään hän tappoi eukon.

(31) päri-päätmäät wojøl nyoor-mõõmø, õx°tøs-mõõmø töärø-päätøstø.

takaisin-putoa-PTCP.PST  aikana  Ural-maa-ACC  kivi-maa-ACC  läpi-putoa-PST-

SG<3SG

Takaisin pudotessaan [kivenmurikka] putosi Ural-maan, kivimaan läpi.

Yleisiä  ovat  myös  rakenteet,  joissa  esiintyy  møn-verbin  infiniittimuoto.  Näitten

muotojen  merkitys  on  ’mennessään’,  mutta  meneminen  päättyy  predikaatin

ilmaisemaan tekemiseen:
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(32) mønømäänøl wojøl söärøsynø joxtøst.

mene-PTCP.PST-SG<3PL aikana meri-LAT tule-PST-3PL

Mennessään tulivat merenrantaan.

(33) päri-mønømäät wojøl õx°tøs-påtølmø köätøtään wøstø.

takaisin mene-PTCP.PST-SG<3SG aikana kivi-paasi-ACC käsi-SG<3SG.LAT otta-PST-

SG<3SG

Takaisin mennessään otti käsiinsä kivipaaden[, minkä jälkeen ei enää mennyt].

On  myös  esimerkkejä,  joissa  woj-rakenteet  ilmaisevat  aikaisempaa  toimintaa,  mutta

näissäkin  tapauksissa  predikaatin  toiminta  on  selkeä  seuraus  woj-adverbiaalin

toiminnalle.

(34) jiiw-oosymøsy lääpmäät wojøl jälwøl-tor k°oly-tor rägømtøs.

puu-avain saa-tilaa-PTCP.PST-SG<3SG piru-ääni hiisi-ääni karju-PST[.3SG]

Saatuaan tilaa puuavain möyrysi pirun äänellä, hiiden äänellä.

(35) nyowømtäämäänøl wojøl söät nåtii kåjtøs töältøng sunt töältønäänøl nåløw råwkatsøt.

lähte-PTCP.PST-SG<3PL  aikana  seitsemän  vaadin  juokse-PTCP  valkama-ADJZR

joensuu valkama-LAT-SG<3PL vettä kohti kiikku-PST-3PL

Lähdettyään  he  riensivät  alas  valkamaisen  joensuun  valkamaan,  jossa  seitsemän

vaadinta juoksee.

2.2.1.5.2. löät-postpositio

Postpositio  löät ’määrä,  aika,  aikana’  esiintyy  nominaalimuotojen  yhteydessä

muodostaen adverbiaalilausekkeita samoin kuin woj-postpositiotkin. löät-postpositiosta

on aineistossani 32 esimerkkiä. Myös  löät  voi esiintyä niin aktion kuin menneen ajan

partisiipinkin  yhteydessä.  Toisin  kuin  muut  temporaaliset  postpositiot  löät liittyy

yleensä  possessiivisuffiksittomaan  infiniittimuotoon.  Esimerkkejä

possessiivisuffiksillisistakin muodoista tosin löytyy.

löät-postpositiolla muodostetut rakenteet ilmaisevat tekemistä, joka on tapahtunut juuri

ennen predikaatin ilmaisemaa tekemistä. Suomeksi puhutaan monesti samanaikaisesta

tekemisestä, vaikka tekeminen on tosiasiallisesti jo tapahtunut.
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(36) jägø-püw juw-tuum löät kääsytø söät toxt tärmølt koji.

isä-poika  sisään-astu-PTCP.PST  aikana  pikkuveli-SG<3SG  seitsemän  tyyny  päällä-

LOC maka-PRS.3SG

Veljen astuessa (astuttua) sisään hänen pikkuveljensä makaa seitsemän tyynyn päällä.

Yleisiä  rakenteita,  joissa  löät esiintyy,  ovat  esimerkiksi  verbin  towl-  ’täyttyä’

nominaalimuodot,  jotka  merkitsevät  ’[ajan]  kuluttua’,  sekä  verbin  k°ål-  ’loppua’

partisiippimuodot.

(37) söät eel towølnø löät söät pääløng jäxtään.

seitsemän vuosi täytty-NACT aikana seitseman harja-ADJZR teurasta-IMP.2PL

Seitsemän vuoden kuluttua teurastakaa seitsemän [pitkä]harjaista [hevosta].

(38) koont k°åløm löät päri tø wopsøtöäløs, päri tø mønøs.

sotajoukko  loppu-PTCP.PST  aikana  takaisin  noin  vilahta-PST[.3SG]  takaisin  noin

mene-PST[.3SG]

Sotajoukon loputtua vilahti takaisin, meni takaisin.

2.2.1.5.3. mäntøl-postpositio

Postpositiota  mäntøl ’aikana’ käytetään possessivisuffiksillisten aktiomuotojen kanssa

muodostamaan  temporaalisia  rakenteita.  Toisin  kuin  muissa  postpositiorakenteissa

mäntøl-tyypissä menneen ajan partisiippi ja aktio eivät vaihtele, vaan aktiomuodot ovat

yksinomaisia.  Postpositiosta  esiintyy  myös  lyhyempi  muoto  mänt.  Näiden  kahden

muodon välillä ei  ole merkityseroa. Nämä postpositiot ilmaisevat aina samanaikaista

tekemistä.

(39) täw kojnäät mänt owlø joxttal põõwøl teeløs, owlø joxttal uus teeløs;

3SG maka-NACT-SG3SG aikana loppu tule-CAR kylä synty-PST[.3SG] loppu tule-

CAR kaupunki synty-PST[.3SG]

Hänen maatessaan syntyi loppumaton kylä, loppumaton kaupunki.

(40) kojnäänøl mänt soolyøsy köäløpøs.

maka-NACT-SG3PL aikana kärppä nouse-PST[.3SG]

Niitten nukkuessa kärppä nousi ylös.
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Kuten  muistakin  infiniittirakennetyypeistä  myös  tästä  esiintyy  enimmäkseen

kolmansien  persoonien  muotoja.  mäntøl-tyypistä  esiintyy  yllättävän  paljon  myös

duaalin kolmannen persoonan muotoja.

(41) ton äjnäätøn teenäätøn mänt k°åløm söät, k°åløm jonkøp äjøst.

part juo-NACT-SG3DU syö-NACT-SG3DU aikana kulu-PTCP.PST viikko  kulu-

PTCP.PST kuukausi juo-PST-3PL

Niin juodessaan ja syödessään joivat kuluneen viikon, kuluneen kuukauden.

(42) ääkønsy juw-tuusgø pøl molgäly wosnäätøn mäntøl molgäly kotsäg:

setä ja veljenpoika sisään-astu-PST-3DU ja peräseinä katso-NACT-SG<3DU peräseinä 

huoma-PST-3DU

Setä ja poika menivät sisään ja tuvan perälle katsoessaan he näkevät:

Lisäksi  mäntøl-postpositio  esiintyy  muutamassa  esimerkissä  muodon  mønnø kanssa,

joka voi sisältää yksikön kolmannen persoonan possessiivisuffiksin konsonantittoman

allomorfin  ø  (ks.  syüwt edeltä)  tai  olla  possessiivisuffiksiton  aktiomuoto,  jossa  on

vokaaliloppuinen  variantti  aktiosuffiksista.  Koska  nominaalimuodoissa

possessiivisuffiksi on tavallisesti  täysvokaalinen  äät  ja  mønnäät mäntøl -esimerkkejä

esiintyy yleisemmin, lienee jälkimmäinen vaihtoehto todennäköisempi.

(43) »tøgøl øläly oløp weekøt øl teeløp öäng nåt mønnø mäntøl, øl teeløp püwøng nåt mønnø 

mäntøl kit eek°-öänsyøx° oolöä»

tämä-INSTR alkaen ole-PTCP.PRS aika-PL pois synty-PTCP.PRS tytär-ADJZ 

sukupolvi mene-NACT aikana pois synty-PTCP.PRS poika-ADJZ sukupolvi mene-

NACT aikana kaksi eukko-ukko elä-PRS.3DU

Tästä lähin tulevina aikoina syntyvien tytärpolvien aikana, syntyvien poikapolvien 

aikana elää eukko ja ukko.

(44) tøt jø-pöält öäng nåt, püwøng nåt mønnø mänt öä teeli püw teeli uus tøg wøl jäjään!

tämä jälkeen tytär-ADJZR aikakausi poika-ADJZR aikakausi mene-NACT aikana tytär 

synty-PRS[.3SG] poika synty-PRS[.3SG] taas tänne NEG tule-IMP.2PL

Tämän jälkeen tytärten aikakautena, poikien aikakautena kun syntyy tyttäriä, syntyy 

poikia, älkää enää tulko tänne!

Aineistossani  on  ainoastaan  yksi  esimerkki,  jossa  mäntøl esiintyy  menneen  ajan

partisiipin  yhteydessä,  ja  tässä  esimerkissä  konverbi  kuvaa  aikaisempaa  toimintaa.
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Tässä esimerkissä partisiippimuoto on possessiivisuffiksiton.

(45) kooløx jål-kojøm mäntøl kooløx tägølymäätwøst.

väki alas-maka-PTCP.PST aikana väki hyökkä-PASS-PST-3PL

Kun väki oli nukahtanut, heidän kimppuunsa käytiin

2.2.1.5.4. jø-pöält-postpositio

Toinen  läpinäkyvä  postpositiorakenne  on  nominaalimuodon  ja  jø-pöält ’jälkeen’

-postposition liitto. Tätä rakennetta käytetään ilmaisemaan selvästi aiempaa tekemistä.

Myös  jø-pöält esiintyy sekä aktion että menneen ajan partisiipin yhteydessä. Yksikön

kolmannen persoonan muodot ovat possessiivisuffiksittomia menneen ajan partisiippeja.

Muissa persoonissa käytetään odotetusti possessiivisuffiksellista aktiomuotoa.

(46) kom mønøm jø-pöält jälwøl söät öä joxtøst.

mies mene-PRTC.PST jälkeen piru seitsemän tytär tule-PST-3PL

Miehen mentyä paholaisen seitsemän tytärtä saapuivat.

(47) om mønnøm jø-pöält sonspöäløntääløn!

1SG mene-NACT-SG1SG jälkeen tarkkaile-IMP.OBJ.SG2SG

Pidä sitä silmällä minun mentyäni!

(48) meen syükräänäämøn jø-pöält nöänk oolään!

1DU kuole-NACT-SG<1DU jälkeen 2PL elä-IMP.2PL

Eläkää te meidän kuoltuamme!

2.3. Temporaalisten infiniittirakenteitten käyttö

Wogulische  Volksdichtungissa  esiintyvistä  temporaalisista  infiniittirakenteista  suurin

osa  on  muodostettu  liikeverbeistä  ja  ylivoimaisesti  eniten  näitä  muotoja  esiintyy

verbistä møn- ’mennä’. Tämä selittyy tarinoiden kerrontatyylillä, jossa muita tekemisiä

ja tapahtumia suhteutetaan kontekstiin esimerkiksi hahmojen liikkumisen kautta. Muita

tarinankerronnallisia  konverbeja on muodostettu  fraaseista  ooli,  koji  ’elää  ja  makaa’

sekä äj-tee ’syödä ja juoda’.
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2.3.1. Agentin ja patientin merkitseminen

Aineistoni infiniittirakenteista suurin osa on intransitiivisia. Transitiivisia rakenteita on

21 ja ditransitiivisia yksi.

Intransitiivisissa  rakenteissa  agentti  merkitään  konverbiin  possessiivisuffiksilla.

Postpositiorakenteissa  ja  postpositiolähtöisessä  syüwt-rakenteessa  possessiivisuffiksi

tulee  nominaalimuotoon.  mõõ-tyypissä  possessiivisuffiksi  tulee  mõõ-osaan  ja  k-

konverbeissa k-tunnuksen jälkeen.

Transitiivisissa  konverbirakenteissa  agentin  ja  patientin  merkintätapoja  on  kaksi.

Toisessa agentti merkitään possessiivisuffiksilla kuten intransitiivirakenteissakin, jolloin

patientti on yleensä akkusatiivissa. 

(49) täw ton tø nyõõlmø sonsiiläänäät wojt jowt-joåntøng wõõrsøts

3SG tämä noin nuoli-ACC katsele-NACT-SG<3SG aikana jousenjänne värähtele-PST.

[3SG]

Hänen tätä nuolta tarkastellessaan värähteli jousenjänne

(50) syisywääm nyowølmäät wojøl nõõwii kojøp jiiw konkø täärøtøs, öälmøk-pöält woor-

jiiw-townø jäløp-woj kõõpø töärø tø piilywøs.

jänis-ACC seura-PTCP.PST-SG3SG aikana vinossa maka-PTCP.PRS päälle toisella-

puolella metsä-puu-oksa-LAT pyhä-eläin karhunrinta läpi part puhkaise-

PASS.PST[.3SG]

Seuratessaan jänistä se astui konkelopuun päälle, toiselta puolelta metsäpuun oksa 

puhkaisi karhun rintakehän.

Toinen  tapa  merkitä  on  samanlainen  kuin  passiivilauseessa  –  patientti  merkitään

nominaalimuotoon possessiivisuffiksilla subjektiksi ja agentti on latiivimuotoinen.

(51) täx°søng-pöäl komøng kotøløl jägnø kootøltöälmøm syüwt ääk°ø løgøn öät uusøm

syksy-ADJZR-puoli mies-ADJZR päivä-INSTR isä-LAT päivä-VZR-PTCP.PST-

SG1SG aikana yksi orava NEG näke-PST-1SG

Sen jälkeen kun isä on antanut syyspuolen miehisen päivän valjeta minulle, en ole 

nähnyt yhtäkään oravaa.
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Yleinen  tendenssi  vaikuttaa  olevan,  että  nominaalimuodon  ja  predikaatin  subjektit

olisivat  samat.  Tämä  tarkoittaa,  että  infiniittirakenteen  subjektin  ollessa  päälauseen

patientti  tai  resipientti  lauseen  predikaatti  on  passiivimuotoinen.  Vastaavasti  lauseen

subjektin ollessa infiniittirakenteen patientti tai resipientti tämä rakenne on ikään kuin

passiivimuotoinen,  mikä  näkyy  agentin  latiivisijana.  Lisäksi  seuraavassa  lauseessa

konverbi on passiivimainen, vaikka agenttia ei olekaan pantu näkyviin:

(52) juw-nyöäløjäämäät wojøl øläly wonli.

sisään-niele-PTCP.PST-SG<3SG aikana yhä istu-3SG

Tultuaan niellyksi yhä istuu.

Jos  lauseen  predikaatti  on  intransitiivinen  ja  sen  subjekti  eri  kuin  infiniittimuodon,

lauseen subjekti ilmoitetaan vasta infiniittirakenteen jälkeen. Jos infiniittirakenteella on

sama subjekti kuin itse lauseella, subjekti on ilmaistu koko lauseen alussa tai  jätetty

mainitsematta, jos se on jo tunnettu.

2.3.2. Infiniittirakenteitten aikasuhteista

Eri rakenteet ilmaisevat erilaisia aikasuhteita. -k- ja mõõ-konverbit sekä mänt-

postpositiorakenteet ilmaisevat aina samanaikaista tekemistä. woj-postpositiorakenteet 

ilmaisevat tekemistä, johon päälauseen predikaatilla on temporaalinen seuraussuhde. 

löät-postpositiolla ilmaistaan juuri päättynyttä tekemistä ja jø-pöält-postpositiolla 

aiempaa tekemistä. 

Aikasuhteiltaan epäselvin tapaus ovat syüwt-konverbit, jotka yleensä ilmaisevat 

samanaikaista tekemistä mutta saavutusverbeissä voivat ilmaista myös aiempaa 

tekemistä. Saavutusverbien pistemäisen keston vuoksi, ne eivät varsinaisesti ole 

samanaikaisia koskaan. Suomen kielessä samanaikaisuuden konverbilla ilmaistaan 

tulevaa saavutusverbitoimintaa, mutta itämansissa ilmeisesti välittömästi edeltävää.
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3. Lopuksi

Olen tässä työssäni esitellyt itämansin temporaaliset infiniittirakenteet sekä kuvannut 

niitten käyttöä. Temporaalisia rakenteita on kolmea tyyppiä: vanha yhteismansilainen k-

konverbi, kaksi itämansissa kehittynyttä kieliopillistunutta konverbia – syüwt ja mõõ – 

sekä vanhoista infinittiimuodoista ja postpositioista muodostuvia.

Temporaalisia infiniittirakenteita käytetään itämansissa temporaalisten 

lauseenvastikkeitten predikaatteina sekä joissain leksikaalistuneissa ilmauksissa kuten 

söät towløm ’viikon kuluttua’. Aineistoni valossa itämansissa vaikuttaa olevan vahva 

pyrkimys siihen, että lauseenvastikkeen subjekti olisi sama kuin päälauseella. Tämän 

vuoksi infiniittiset muodot voivat olla myös passiivissa, mutta passiivia ei 

nominaalimuodoissa merkitä mitenkään. Nominaalimuodon passiivi ilmenee ainoastaan 

agentin ja patientin merkinnöistä.

Temporaaliset infiniittirakenteet ilmaisevat samanaikaista tai aiempaa tekemistä tai 

tapahtumista. Eri rakenteet ilmaisevat erilaisia aikasuhteita. Itämansissa 

samanaikaisuuden ja eriaikaisuuden ilmaiseminen poikkeaa joiltain osin suomen kielen 

tavoista. Välittömästi edeltävää pistemäistä toimintaa kuvataan itämansissa 

samanaikaisuutta ilmaisevalla syüwt-konverbilla, kun suomessa samanaikaisuuden 

konverbilla ilmaistaan välittömästi seuraavaa pistemäistä toimintaa. Itämansin ja 

muidenkin mansilaiskielten aikasuhteita olisikin syytä tutkia laajemmin ja 

syvällisemmin.
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Käytetyt lyhenteet

ABL ablatiivi

ACC akkusatiivi

ADJZR adjektiivijohdin

CAR karitiivi

CVB konverbi

DU duaali

IMP imperatiivi

INCH inkoatiivi

INF infinitiivi

INSTR instrumentaali

LAT latiivi

LOC lokatiivi

MOD adjektiivin modaali

MOM momentaani

NACT aktio

NEG kieltopartikkeli

NZR substantiivijohdin

OBJ objektikonjugaatio

OBL pronominin obliikkivartalo

OPT optatiivi

PASS passiivi

PL monikko

PRS preesens

PST preteriti, mennyt aika

PTCP partisiippi

SG yksikkö

TRANSL translatiivi

VZR denominaalinen verbijohdin
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Liite: esimerkkilauseet suomennoksineen

täw tåt olnäät wojøl äk°-määtør tø jiiw poorgøtaxti jåläly syäärkøpi, nonkäly k°olyiili. (WV I: 3)
Hänen siellä elellessään tulee joku, heilahtelee, vajoaa alas, nousee ylös.

påsøng-kom jägnøl püwø syoår wortøm jälnäät mäntøl seex° keewørt, wity keewørt loåwi: (WV I: 3)
Valoisan mies-isän poika sanoo maailmaa jakaen sumussa, vedessä kulkiessaan:

söät eel towløm löät teext k°olyømtøs pøl määrkøtäätøl k°åt reepiitaxtøs. (WV I: 5)
Seitsemän vuoden kuluttua nousi nyt kuikka

äk°-määsyt køssøxtääm jälnäät wojøl töärgøt-neenø lyöäly tø kojwøs. (WV I: 7)
Kerran kulkiessaan metsästämässä sen tapasi kiiskirouva.

»om teelsøm», loåwi, »toorøm teeløm jø-pöält, mõõ teeløm jø-pöält, seemøl mõõ teelømøsyt» (WV I: 7)
»Minä synnyin», sanoo,»taivaan synnyttyä, maan synnyttyä, mustan maan syntyessä» 

tok olnäätøn wojøl töärgøt-nee(g)-eek°ø pån.kii-sow ønsyi, kom towøly-sow lyø keer-sow ønsyi. (WV I: 9)
Heidän niin eläessään kiiskirouvalla on ohut iho, miehellä on nahkaiho tai kaarnaiho.

puujøn kit pollsäämöä töäjøpäämääsyt sow øl tø rupløltøs. (WV I: 9)
Syötyään metsässä kaksi marjaa hänen ihonsa alkoi kuoriutua.

ookørsoomøn jonkømsyøt kuurøm jonkøpnø jål-tojmoåls, kuurøm jonkøpnø nok-teelmøs. (WV I: 17)
Vedenpaisumuksen tultua tuli kolmeksi kuukaudeksi kesä, kolmeksi kuukaudeksi talvi.

jål-tojmoålømsyøt möänsy öätøm løløjøs, rosy öätøm jål-syükrøs. (WV I: 17)
Kesän tultua vogulit elivät, venäläiset kuolivat.

söät jor wöärmäänøl wojøl søgør-pöäl påsøng kootøl kootløs, søgør-pöäl noåjøng kootøl kootløs. (WV I: 
19)
Kun he olivat uhranneet seitsemän veriuhria, sarasti aamuhämäräinen vaalea päivä, sarasti 
aamuhämäräinen aurinkoinen päivä.

tok køsnäät wojøl sosmø konytøstø, koåltøstø. (WV I: 22)
Niin metsästäessään hän löysi hirven, säikäytti sen.

koålmäät wojt soåt-wojp sõõx°tølyp eeröä i kåjtøs. (WV I: 23)
Kun seitsemän hirven lauma oli säikäytetty, se juoksi pois.

nyowølkaatmäätøn wojøl nyoor kuur mås nyowølkaatsäg. (WV I: 23)
Hänen seuratessaan hirveä he tulivat Uralin juureen.

nyoor kuurt jøt joxtmäät wojt tåt i ääløstø. (WV I: 23)
Tultuaan Uralin juureen hän tappoi sen.

towølwojøl tøglømläämäätøn wojøl k°älløp tärmølnø tø päätøs. (WV I: 31)
Vaikka yrittää lentää pois, putoaa takaisin.

mønøx° jømtmääsyt søri-nyål piilytal, tuulyø-nyål piilytal kuuly-töägløl määstøwøs. (WV I: 37)
Kun hän oli lähdössä, hänelle puettiin päälle miekanterän läpäisemätön, kirveenterän läpäisemätön 
mekko.

påsøng-kom tok olnäät tok kojnäät wojøl söät öänøl söät püw kålnøl äk° püw oolii wäärøng, wisykø püw 

eerkøng, sootøng. (WV I: 36)
Kun Valoisa mies noin on ja elää, hänen seitsemästä tyttärestään, seitsemästä pojastaan yksi poika (on) 
hurja, nuorin poika (on) omavaltainen, oikukas.

tok mønnäät wojøl mønøs, mønøs; (WV I: 41)
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Niin mennessään meni ja meni.

jägø-püw juw-tuum löät kääsytø söät toxt tärmølt koji. (WV I: 43)
Vanheman veljen astuessa sisään makaa nuorempi veli seitsemällä patjalla.

söät toxt tärmølt kojnäät wojøl nöälwäly kojøs, (WV I: 43)
Maatessaan seitsemällä patjalla hän makasi selkä seinään päin

påsøng jägø söät toxt kojnäät wojøl loåwøs: (WV I: 43)
Hänen Valoisa isänsä sanoi maatessaan seitsemällä patjalla:

wonølnäät mäntøl poosø(g)-öänø pøl öät us, såårø(g)-öänø pøl öät us. (WV I: 43)
Istuessaan ei nähnyt kalja-astiaa, ei nähnyt olutastiaa.

k°ås kåjtømlii, kåjtømläämäät wojøl kåmi päätmäät wojøl wisy-kom pojø poojø tunsyi. (WV I: 51)
Vaikka hän kuinka juoksee, juostessaan kaatuu kasvoilleen, nuoren miehen takamus pystyssä.

näg tøtø mõõnt, tøtø syöärønt ooløx° öät nyorsønk, om näg õõwrow-jiiwwosnøm mänt kit jeemii, kit 

såpøxtäg tit sllkyetöän. (WV I: 53)
os sinä et halua elää tässä maassasi, tässä maailmassasi, hajoat tässä kahdeksi hiekanjyväksi, kahdeksi 
multakokkareeksi minun astuessani kynnyksesi yli.

søglø-påly rõõmäätmäät wojøl k°åt nønøm nyõõrøng wiityøng söät jõõnø, k°åäjø-wiityøng koot jõõnø 

ålløn-tõõnkøp suurøny-tõõnkøp tõõnkøng uussyii woojømst øläly. (WV I: 53)
Lastut pudotessaan uivat eteenpäin mikä mihinkin virtaavaan seitsemään suovetiseen jokeen, kuuteen 
rämevetiseen jokeen hopeaeväisinä, kultaeväisinä eväkaloina.

söät eel  jømtøs olnäänøl, pojrøxsy köäsyeläämøsyt wisy-kar öätyi, öä(g) öätyi, püw öätyi. (WV I: 60)
Seitsemän vuotta he olivat olleet siellä, kun herra huomasi, että ei ollut yhtään lasta, ei ole tytärtä, ei ole 
poikaa.

pojrøxsy köäsyelää-määsyt k°än.koåløm olgøt. (WV I: 60)
Herran sen huomatessa, he olivat jo tulleet.

k°åtøng-eek°ø söät sos jåt noåløw-nøgølmäät wojt tõõriinyål syöäx jåtøl wiityøn noåløw-wõõltøsään. 

(WV I: 97)
Joutseneukko ilmestyi rantaan seitsemän hirven kanssa ja ajoi eläimet veteen kurjennokan muotoisella 
nuijalla.

söät-wojøp sõõx°tøly teenäänøl mäntøl sok ääk°äät i olsøt. (WV I: 98)
Seitsemän eläimen laumaa syödessään he olivat yhdessä.

söät eel towølnø löät syåxøl-nyõõl tow päri tø k°olyiilyi. (WV I: 108)
Seitsemän vuoden kuluttua kohoaa ukkosenvaaja sitten sinne takaisin. 

täw tåt wonølnäät wojt jø-k°ättyølynø joxtøs. (WV I: 110)
Heidän siinä istuessaan tuli keskiyö.

tåt wonølnäät wojøl äk°-määsyt nøgløst: (WV I: 112)
Hänen siellä istuessaan he sitten ilmaantuivat:

täw ton tø nyõõlmø sonsiiläänäät wojt jowt-joåntøng wõõrsøts (WV I: 113)
Hänen tätä nuolta tarkastellessaan värähteli jousenjänne

tan søwtäx pümtnäänøsyt løløn åløn, løløn suurøny jåläly tø tosyli; (WV I: 118)
Kolme teertä alkoikin syödä silmuja ja puhdasta hopeaa, puhdasta kultaa pisaroi alas.

tøt syäx-witymø wity kiiwørnøl kuun øl-wortiitø, tonsøyt k°änåjiipii. (WV I: 124)
Kun hän erottaa tämän maidon vedestä, silloin hän pääsee vapaaksi.
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täw lojøx° pümtnääsyt ji-poål toorømnø pøl sujtii, kotøl-poål toorømnø pøl sujti. (WV I: 124)
Sen alkaessa laulaa kaikuu pohjoiseen taivaaseen, kaikuu eteläiseen taivaaseen.

tok olnäät, tok kojnäät wojøl kõõslii, jiiw-tålyøkles wotlii, pum-tålyøklees wotlii. (WV I: 165)
Niin eläessään, asuessaan onkii, asettelee latva-ansasilmukoita, asettelee ruohonkärkiansasilmukoita.

teem påsmäänølsyt lääk°øltøst, mønøst. (WV I: 167)
Lopetettuaan syömisen he lähtivät, menivät.

sõõs wäär wöärnø löät jiiw k°ättyøly syüwnø nok tø joxtølöä; soolysy wäär wöärnø löät mõõ-käännø jål t 

nårtkaatilöä. (WV I: 169)
Kun sinisorsa pinnistää, he nousevat ylös puun keskiosan korkeudelle; kun kärppä pinnistää, he 
heittäytyvät alas maan pinnalle.

sõõs tøglømläämäät wojøl toosøm-mõõnø tø päätøs puujøn. (WV I: 169)
Kun sinisorsa lennähti, se pääsi kuivalle maalle rannalle.

wöätøn k°ååløm löät jål-pånsøltaxtsäg, jål-såjømlaxtsäg. (WV I: 169)
Kun heidän voimansa loppuivat, he lopettivat.

tok mønnäät wojøl tuur lyø söärøsynø nøgløs. (WV I: 171)
Mennessään tuli järven tai meren rantaan.

kojnäätøn wojøl løgøn jääni jån.gøl jån.göä, nyoxøs jääni jån.gøl jångöä. (WV I: 171)
Maatessaan he pelaavat oravankokoista peliä, pelaavat soopelinkokoista peliä.

täw nok-köälnääsyt näg påly jål-pöälnø jål-mågømtaxtøn! (WV I: 177)
Kun hän herää, ryömi penkin alle!

teenø(g)-öänø k°åløltäm löät poxt puut keewørt somølpøs. (WV I: 173)
Kun ruokakuppi alkoi tyhjentyä, alkoi kakka huutaa hänen povessaan.

jälwøl-öä wäär wöärlän löät syowøl puj-pöälnø tø joxt-töälöxtöä, wärsøx wäär wöärlän löät pöäl-kännø 

koonii tø ponøk-töälöä. (WV I: 175)
Kun hiisityttö ponnistaa voimansa, he joutuvat uunin taakse, kun Wäärsik ponnistaa voimansa, he 
painavat toisensa selälleen lattialle.

wõõpsø tok loåwøm löät kojnø-mõõtäät ås keøslyøtöäløs, jål-köjøps (WV I: 179)
Vävyn sen sanottua rapisi vain (vähän) hänen makuusijallaan, ukko meni maata.

teemäät wojøl jälwøl-öänysyøx° eeløn tø päätøs. (WV I: 181)
Kun hän löi, tuli piru esiin.

poxsølytääp poskøsääm löät eeløn tø päätøs. (WV I: 183)
Kun kuukunen tuprahti, hiisi tuli esiin.

somlyøx lõõl päxtølt jårtäx° pümtmäät wojøl eeløn tø päätøs. (WV I: 185)
Kun hän alkoi kaapia aitan rakoja, hiisi ilmestyi.

mønnäät wojøl ääktø keertupmø jåt öälmøjøstø. (WV I: 187)
Mennessään hän otti mukaansa setänsä rautamelan.

täw pookään tøg joxtmäätøn löät keertuupøl tusäst juuniitäm täärømäätsöä, konysytålkøt tø(g)-

åjømäätøs. (WV I: 187) 
Kun ne tulivat hänen luokseen, hän iski rautamelan niiden suusta sisään, se tuli peräpäästä ulos.

päri-kåjnäät wojøl måntø k°äänøl muuløtöäløm kojøp jiiwään soopipårøgmøgään kåjøgään. (WV I: 187)
Takaisin juostessaan hyppii, juoksee äsken kiertämiensä makaavien puiden yli.

täw tok kåjnäät wojøl jøtø-pöäløtäät wägøng-soj somløs. (WV I: 187)
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Hänen juostessaan kuului hänen takaansa melua.

mõõ-søltøm-eek°ø mõõ søltøm jälnäät wojøl töäp-wityøl jäx°-witymø ääk°ään søltøx° nyorsöä. (WV I: 
209)
Maata leikkaava eukko maata leikaten kulkiessaan halusi leikata Jukondan veden yhteen Tapin veden 
kanssa.

kit mõõmø kit witymø ääk°ään rääwøtäptøx° jømtmäät löät keer-jowtøng-nyõõløng kom jål-wojøls. (WV 
I: 209)
Eukon aikoessa leikata yhteen kaksi maata ja kaksi jokea astui esiin rautajousinen, -nuolinen mies.

»ton tuur», loåwi, »neeng nåt komøng nåt mønnø mänyt eek°ø käxør-tuuri oolø!» (WV I: 209)
 »Tämä järvi», sanoo, »olkoon naisen ja miehen eliniän myötä eukon vatsajärvi!»

tok oolnäänøl wojt äk°-määsytään tøtø mõõnø põõwøl såågrsøt (WV II: 4)
Niin ollessaan sitten rakensivat sille paikalle kylän.

nyõõl mønømäät wojt tow öät joxtøs, sopii-tolømäätøs. (WV II: 31)
Mennessään nuoli ei päässyt perille, katkesi kahtia.

oonygään pookøt wonølnøn mäntøl nyõõl-näältmø wøsään, åsjäg wåltsään? (WV II: 31)
Oletko kälyjesi kanssa istuessasi veistänyt nuolenvarret liian ohuiksi?

woojtoåwt wity-tosjøkäät köäls. (WV II: 32)
vesipärskäys nousi tavdalaisesta kun putosi veteen.

Põõx°tøstø, kotøl jål-wõõtymääm löät jål t(ø) ääløstø. (WV II: 33)
Ampui hänet, auringon laskiessa tappoi hänet.

päämøngnyøw-kar sågrøpäänääsyt såågrøp-iilymäät mõõnk°-ääsø kuur mås tø jääli (WV II: 37)
Kovemmin hänen lyödessään kirveenterä menee (puuhun) kirveensilmää myöten

ton sårmøn sågrøpäänääsyt sågrøpäät jiiw søsnø mõõnk°ø tø pöätørmääti. (WV II: 39)
Kun Sårmen lyö, hänen kirveensä hamara uppoaa puun reunaan. 

sågrøpäämäät wojøl kit-wor pänk-kopäät köäx°-lotäät tø winkøs. (WV II: 39)
Hänen lyödessään kallo jäi roikkumaan kaularustosta.

mønnäätøn wojøl lont-äänyø påt-äänyø kotsäg.(VW II: 205)
Mennessään he löysivät hanhiparven, sorsaparven.

uutgø molgø jälgølöälkäät k°äl-käänäät nyuurøp jiiw köämølyt jiiw kojtøl kuutsii. (WV II: 215)
Hänen kulkiessaan edestakaisin hänen lattiansa taipuu kuin tuore puu kuin pehmeä puu

mønnø-mõõmt»loåwi, »öäl om løløngøn öäl om koolømnø» loåwi. (WV II: 215)
»Mennessäni» sanoo »joko jään eloon tai kuolen.»

mønømäät wojøl söät öäs äk°än päätøs. (WV II: 217)
Mennessään (tuli paikkaan jossa) seitsemän Obin haaraa laski yhteen.

ok mønnäät wojøt  k°åsyø lyø wõõty mønøs, jäg-püwøtääm joxtøstø. (WV II: 217)
Niin mennessään hän meni pitkän matkaa tai lyhyen matkaa, saavutti veljensä.

tok kojnäät wojøl söät-låw-söät syöärt nyø-syüw öätøm oolii täw tøxtii, täw pånstii. (WV II: 219)
Niin maatessaan syöttää, ruokkii kaikki 70 maan kolkassa elävät ihmiset.

olsøt, jän.gømtaxtsøt, jäänimänäänøl jø-pöält nok-låsytiiløst, poojtest. olsøt, olsøt. (WV II: 221)
Elää kituuttaa, elivät, (pojat) kasvoivat, kasvettuaan tulivat hyvinvoiviksi, vaurastuivat.

meen syükräänäämøn jø-pöält nöänk oolään! (WV II: 221)
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Eläkää te meidän kuolemamme jälkeen (kuoltuamme)!

k°änäly mønnäät wojøl õõw-wõõtäät jääpöä jåsøg wäätøkäätøn øl-sågrøpesöä.(WV II: 223)
Ulos mennessään hän leikkasi ovensuussa veljien(sä) suksien mäystimet poikki.

pöätømläämäät wojøl k°oløx öägii-püwii tärmøløn päätøs. (WV II: 233)
Hypätessään hän putosi korpinpoikien päälle.

tåt kuulnäätøn wojt iity-søgør-kom søwøs-tågøl määsøm tow-joxtøs. (WV II: 240)
Siinä heidän yöpyessään iltaruskon mies tuli siihen pukeutuneena kotkanpukuun.

mønøx° jømtmääsyt søwøs-tågøl määsøm komnø k°oløx-tågøl määsøm kom ox-toor nyåsømsiip 

k°olytøptøs. (WV II: 241)
lähtiessään korpinpukuun pukeutunut mies jätti kotkanpukuun pukeutuneelle miehelle valkoisen 
käärinliinan.

»om mønååm; om mønnøm jø-pöält sonspöäløntääløn!» (WV II: 241)
»Minä menen. Minun mentyäni pidä tätä silmällä!»

tok mønnäätøn wojøl seemøl woornø joxøtsäg, pöänkøng woornø joxøtsäg. (WV II: 243)
kulkiessaan he tulivat mustaan metsään, sysi(pimeään) metsään.

näg öätømäg teelsøn, teelmøn syüwt säägøng öä säägøn sägwøs, õõtøng öä õõtøn sägwøs WV II: 245)
Sinä synnyit ihmiseksi, syntyessäsi sinun palmikkoisen tytön palmikkosi on palmikoitu, hiuksisen tytön 
hiuksesi on palmikoitu.

muuj-nee k°än-mønøm jø-pöält kom-nee nåmtø päri-kålmäätøs. (WV II: 249)
Vieraan mentyä vaimon mieli palasi takaisin.

kom syäm-åjøm jø-pöält muj-nee uus joxtøs. (WV II: 251)
Miehen nukahdettua vieras nainen tuli taas.

päätmäät wojøl kom sop-lotø sopii-päätwøs, sopii-kojwøs, pänk-kopø øl-räätøs. (WV II: 253)
Kun se putosi, se osui ja katkaisi miehen kaulan, hänen päänsä putosi.

mønømäätøn wojøl söärøsy-wityøn täärøtaxtsäg. (WV II: 253)
Mennessään he laskeutuivat meren veteen.

moojt mønømäät wojøl k°ål-søgør-kom pookøn joxtøs, iity-søgør-kom pookøn joxtøs. (WV II: 253)
Satu mennessään tuli aamuruskon miehen luo, iltaruskon miehen luo.

om mønnøm jø-pöält söät eel lowøntään, om söät eel jäälååm. (WV II: 257)
Minun mentyäni laskekaa seitsemän vuotta, minä vaellan seitsemän vuotta.

söät eel towølnø löät söät pääløng jäxtään (II: 257)
Seitsemän vuoden kuluttua teurastakaa seitsemän (pitkä)harjaista (hevosta)

mønømäät wojøt söärøsy jõõt wityøn päätøs. (WV II: 259)
Mennessään hän joutui veteen keskelle merta.

ity-søgør-kom tøt jäni nyõõl-påtøltäätøl jälwøl-öänsyøx°mø lømäät wojøl jälwøl-öänsyøx°  töärø-

lääk°øltøwøs. (WV II: 261)
Kun iltaruskon mies ampui hiittä sillä suurella nuolenkärjellään, nuoli meni hiidestä läpi.

kojnäänøl wojøl õõx°tøs-mõõ, nyoor-mõõ sängøng-soj somløs, (WV II: 261)
Heidän nukkuessaan kivisen maan, ural-maan rytinä kuului,

tok mønnäänøl wojøl kuurøm jäw-tørax pookøn joxtsøt. (WV II: 261)
Mennessään tulivat kolmen jättiläismännyn luokse.
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mønnäänøl wojøl lyonkäänøl öärtøwøs. (WV II: 263)
Kun he menivät heidän tiensä suljettiin.

tok mønnäänøl wojøl jål-kulmiitøst, kuulsøt, kojøst. (WV II: 263)
Mennessään jäivät yöpymään, yöpyivät, nukkuivat.

jänik wisy-nee pol-wõõtnäät soåwøny-wõõtnäät wojøl tåtwøs. (WV II: 267)
Vanhin neidoista vietiin , kun hän oli poimimassa puolukoita ja mustikoita.

nyowømtäämäänøl wojøl õõtøng öä õõtäänøl sägwøs, säägøng öä säägäänøl sägwøs. (WV II: 267)
Kun he olivat lähteneet liikkeelle, heidän hiuksisen tytön hiuksensa palmikoitiin, palmikkoisen tytön 
palmikkonsa palmikoitiin.

kålt mønnäät wojøt nyørømtøwøs, tåtwøs woot-püwnø. (WV II: 269)
Kun hän meni hänet(kin) sieppasi tuulenpuuska, vei pois.

toorøm iitymöäløs kootløs tåt wonølnäät mäntøl. (WV II: 269)
Hänen istuesaan tuli yö ja aamu.

mønømäänøl wojøl söärøsynø joxtøst. (WV II: 275)
Mennessään tulivat merenrantaan.

pätmäät wojøl õx°tøs-mõõmø nyoor-mõõmø kurøm toorøs syüwnø töärø-lääk°øltøstø. (WV II: 277)
Pudotessaan se porautui kivimaahan Ural-maahan kolmen vaaksan syvyyteen.

päri-mønømäät wojøl õx°tøs-påtølmø köätøtään wøstø. (WV II: 279)
Mennessään otti kivipaaden käteensä.

õx°tøs-påtølmø wöäxtmäät wojøl põnytø k°äl øl-öälømwøs. (WV II: 279)
Kun hän heitti kivipaaden, hänen lankonsa talo nousi sijoiltaan.

tåxøn.katmäät wojøl low-tolyøp kom kit köätøn äk°ään säägøm pånlø säägøm pum kojtøl sägsään. 

(II:281)
Toistensa kimpussa heidän kymmensormisen miehen kaksi kättään kietoutuivat toisiinsa kuin yhteen 
kiedottu hamppu, kiedottu ruoho.

õx°tøs-påtølmø wåxtmäät wojøl õx°tøs-påtøl kålt møn.käät kon lõõl-sop öätøm wöäri, kon köät-sop 

öätøm wöäri. (WV II: 283)
Kun hän heittää kivenmurikan, kivenmurikka lentäessään tekee tekee kenet jalkapuoleksi ihmiseksi, kenet 
käsipuoleksi ihmiseksi.

uus-tågøl öätøm kojmø jø-pöält tunsyølmäätøst, jål-søri-öäpørtaal wojølsøt nom-søri-öäpørtaal wojølsøt.

(WV II: 283)
Kun kaupunkilaiset olivat menneet nukkumaan, he (miehet) nousivat ylös, ja alkoivat esittää 
alamiekkataitojaan ylämiekkataitojaan.

»näg k°åsyø nän neersøn, tøt powriitäänøm wojøl om jål pøl tø püümløwøm.» (WV II: 287)
»miksi viivyit niin kauan, täällä pyöriskellessäni minä ihan palellun.»

»mønnøn wojøl nyolt kowtøt jåt öälmøn uusnøn syüw wonsøx-jiiwii!» (WV II: 287)
»Mennessäsi vie pitkospuiksi niin paljon pihtapuita ja kuusia kuin jaksat kantaa»

»näg om ooløm-mõõm k°åsyø oolmønt koliilöäløsløn?» (WV II: 291)
»Oletko pitkään eläessäsi kuullut maasta, jossa elän?»

kålt mønnäät wojøl õx°tøs-påtøl , nyoor-påtøl jåt wøs. mønømäät wojøl toj mønøs, töäl mønøs. (WV II: 
299)
Mennessään hän otti mukaan kivenmurikan, Ural-murikan. Hänen mennessään kului kesä, kului talvi.
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äjnäänøl teenäänøl  mäntøl jäni keengøsy keengøsytaat, wisy keengøsy keengøsytaat. (WV II: 301)
Juodessaan ja syödessään pitävät isoa neuvoa, pitävät pientä neuvoa.

»nåmtøm päätøskäät, eesøm jonkøskäät, tøgøl mønnøn wojøl möänsy-nee, möänsy-kom wojølsøs såwøng 

mõõ ponøng mõõ tärmølnø joxtaan.(WV II: 307–309)
»jos minusta siltä tuntuu, jos mieleni siihen suuntaan kääntyy, niin täältä lähtiessäsi tulet vogulinaisen, 
vogulimiehen astumalle kuoriselle maalle, karvaiselle maalle.

joxtnøn syüwt kåjtømlaan (WV II: 309)
Kun tulet sinne, niin lähdet juoksemaan

kooløx jål-kojøm mäntøl kooløx tägølymäätwøst.(WV II: 311)
Kun väki oli nukahtanut, heidän kimppuunsa hyökättiin.

päri-lowøntaxtmäänølsyøt jøm mõõgäänøl päältø räx°-säm päätøs, tojii lowøntøsäänøl, tuujt-säm päätøs, 

töälii lowøntøsäänøl. (WV II: 315)
Kun he laskeskelivat, kun heidän kulkemalleen maalle putosi sadepisara, he laskivat sen kesäksi, kun 
putosi lumihiutale, he laskivat sen talveksi.

äjnäänøl teenäänøl mäntøl nom-toorøm-kom jägäänølnø söät jor wöärsøt. (WV II: 321)
Samalla kun he söivät, he laittoivat isälleen ylijumalalle seitsemän uhria.

jåmøs kom nåmtäänøl pätnø löät wity åsnøl mønaat, lyüüly kom nåmtäänøl pätnø löät wity pätynøl 

mønaat. (WV II: 323)
Kun heille tulee hyvän miehen mieli, he kulkevat veden pintaa pitkin, kun heille tulee pahan miehen 
mieli, he kulkevat veden pohjaa pitkin. 

äjnäänøl teenäänøl mäntøl eelø-pöäl söät eel,  eelø-pöäl koot eel towløs. (WV II: 323)
Kun he söivät ja joivat, kului seitsemän vuotuista vuotta, kuusi vuotuista vuotta.

nyowømtäämäänøl wojøl söät nåtii kåjtøs töältøng sunt töältønäännøl nåløw råwkatsøt. (WV II: 323)
Lähdettyään he riensivät alas valkamaisen joensuun valkamaan, jossa seitsemän vaadinta juoksee.

teemäät wojøl eek°äm tåt tø(g) ääløstø. (WV II: 327)
Kun hän löi, hän samala tappoi eukon.

k°åsyø lyø wõõt neersøt, eesøplaxtøm-kar eesøplaxtøs, päri-lowøntaxtmääsyt eelø-pöäl söät eel lowøntøs, 

eelø-pöäl koot eel lowøntøs. (WV II: 329)
Pitkään tai lyhyen aikaa ponnistelivat, ajattelija ajatteli, laskiessaan hän laski seitsemän vuotuista vuotta, 
kuusi vuotuista vuotta.

joxtmäänøl wojøl uus pårkøn wotsøt. (WV II: 329)
Tultuaan he istuutuivat kaupungin aitaukselle.

wisykø kom joomiitäänäät wojøl jägø-püwään kotsään: (WV II: 333)
Nuorin mies kävellessään löysi veljensä.

tunsyølmätmäänøl wojøl jeerøng jiiw seeløng jiiw kojtøl jeesøxtäx° kowørkaatøx° päätsøt. (WV II: 333) 
Noustuaan seisomaan he alkoivat hinkata ja kuoria toisiaan kuin sivuinen puu kuin kyljekäs puu.

koontlaxtøm-mõõgäänølnøl mønømäänøl wojøt eelø-pöäl söät eel, eelø-pöäl koot eel towløs. (WV II: 
333)
Kun he lähtivät taistelupaikaltaan kului seitsemän vuotuista vuotta, kuusi vuotuista vuotta.

täw tok päwröälnäät mäntøl söärkøs-tågøl määsøm ootør söärkøs-tåglø määsøpøstø, tuuløs, mønøs, 

pølmääm pättyetäät. (WV II: 333)
Siinä hänen kieriskellessään kotkanpukuun pukeutunut mies pukeutui kotkanpukuun, pakeni, meni, 
pelästyneenä.

õx°tøs-søm juniitaxtmäät wojøl täw loåwi määtørøl søs jõõt tåjwøs; (WV II: 333)
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Kivisydämen sykkiessä, hän ajattelee, että häntä iskettiin jollakin keskelle selkää;

tok oolnäänøl kojnäänøl (oolnäätøn kojnäätøn) wojøl kuul kønsøx° pätsäg,  kool teenø(g) äjnø. (WV II: 
337)
Ollessaan ja eläessään alkoivat pyytää kalaa, syötäväksi, juotavaksi.

wöätøn k°åløm löät kit-pöäl kän mänt konii räätøsgø, nyowtøn sonskaatøm kojöä. (WV II: 339)
Kun heidän voimansa loppuivat, he rojahtivat pitkälleen kahden puolen lattiaa, makaavat toisiaan katsoen.

wöätøn k°åløm löät ås tø joomøtöäløxtöä, nyowtø löätkaatöä (WV II: 339)
kun heidän voimansa loppuivat, he taas kulkivat kiinni toisissaan, sanovat toisilleen

»meenk jõõsønäämøn köätønäämøn kålt» loåwi, »lølønäämøn syoonønäämøn kåritänäämøn syüwt øl 

teeløp öäng nåt püwøng nåt mønnø mänt nø(g) eeri-owläämøn, nø moojt-owläämøn øl tø tåtwø?» (WV 
II: 339)
»Me itse jos käsiemme ja jalkojemme välissä» sanoo, »päästämme sielumme ja henkemme sammumaan, 
tulevien tytärpolvien poikapolvien kulkiessa mikä meidän laulunpäämme, sadunpäämme viedään 
eteenpäin?»

k°åsyø lyø wõõty jømtøs mønømäätøn, söät eel töäl towløm löät päri-joxtsäg. (WV II: 339)
Heidän lähdöstään kului lyhyen tai pitkän aikaa, seitsemän vuoden ja talven kuluttua he tulivat takaisin.

kojnäänøl mänt soolyøsy köäløpøs. (WV II: 339)
Kun ne nukkuivat, kärppä nousi ylös.

woj-kän, sos-kän nyöäkøx° pümtnøwsyøt om köätømnø päätsønkäät», loåwi, » k°åt ooløp såk-mesgøn», 

loåwi, »sok möäløsyliiløm. (WV II: 341)
Riistapolkua hirvipolkua meidän tallatessamme jos sinä satut minun käsiini» sanoo, »sinun  missä päin 
hyvänsä olevat suolenmutkasi» sanoo, »joka ikiseen käyn kiinni.

tok kojnäät wojøt kit-pojøp laap-nee(g) ønsyøm püw woor-løgøn, woor-nyoxøs kønsøx° tø mønøs. (WV II: 
343)
Sen siinä maatessa kaksipakaraisen ontujanaisen poika lähti pyytämään metsäoravia metsäsoopelia.

nyix-tålykøt kowt-tålykøt sonsiiläm mønnäät wojøt äk°-määsyt såjrøng-kar kontøs, nøsø-näär koji. (WV 
II: 343)
Lehtikuusenlatvoja kuusenlatvoja katsellen kulkiessaan hän näki jonkin valkoisen, jokin makaa.

päri-mønnønsyøt tøt äk° tow øl-näritaxtøm tøttø tunsyi. (WV II: 347)
kun menet takaisin, tämä yksi oksa osoittaa tällä tavalla.

påsøng-kom jäg ålnøng jålt suurnyøng jålt kojnäät wojøl söät toxtnøl jõõt toxtnø jål-lääk°øsøs. (WV II: 
347)
Valoisa mies-isä hopeavuoteella kultavuoteella maatessaan nykäisi keskimmäistä seitsemästä tyynystään.

täärømäätmäät wojøl loåwøs: (WV II: 347)
Heittäessään hän sanoi:

teenäänøl äjnäänøl mänt söät towløs öäl jonkøp towløs. (WV II: 349)
Heidän syödessään ja juodessaan kului viikko tai kului kuukausi.

täx°søng-pöäl komøng kotøløl jägnø kootøltöälmøm syüwt ääk°ø løgøn öät uusøm (WV II: 353)
 sen jälkeen kun isä on antanut syyspuolen miehisen päivän valjeta minulle, en ole nähnyt yhtäkään 
oravaa

»kålt mønømønsyøt», loåwi, »jeek°øm pårgøm mønaan» (WV II: 355)
»Kun menet», sanoo, »menet tanssien ja hyppien»

nyilt k°älnø tuumäät löät k°äl-kän jõõt tur-wonk. (WV II: 357)
Hänen astuessaan neljänteen taloon on keskellä lattiaa lampi.
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»tøgøl øläly oløp weekøt øl teeløp öäng nåt mønnø mäntøl, øl teeløp püwøng nåt mønnø mäntøl kit eek°-

öänsyøx° oolöä» (WV II: 359)
tästä lähin tulevina aikoina syntyvien tytärpolvien aikana, syntyvien poikapolvien aikana on nainen ja 
mies

om tuttøläänø juntøp-pup wisy õõwømt lääk°øltäänäänøl wojt tääløng nee tääläänøl wøl towørmäätøt, 

keepløng nee keepläänøl wøl towørmäätøt! (WV II: 365)
Kun he kulkevat minun kulkemastani neulansilmän levyisestä pikku ovestani, älkööt heidän sylillisen 
naisen sylinsä osu, älkööt heidän helmallisen naisen helmansa osu (oven reunoihin). 

kom mønøm jø-pöält jälwøl söät öä joxtøst. (WV II: 365)
Miehen mentyä pirun seitsemän tytärtä tulivat.

ääpgøm tuttøläänø juntøp-pup wisy õõwt juw-lääk°øltäänään wojøl tääløng nee täälään wøl towørmäätø, 

keepløng nee keeplään wøl towørmäätø, ton uurkaatään, ton öätyik, wøl uurkaatään! (WV II: 365)
 Kun kuljette neulansilmän levyisestä pikku ovesta, josta veljenpoikani kulkee, älkööt teidän sylillisen 
naisen sylinne osuko, teidän helmallisen naisen helmanne osuko (reunoihin), odottakaa, jos ette onnistu, 
älkää odottako!

lääk°øltäämääsyt juntøp-pup wisy õõwøtäät tääløng kom täälø öät towørmäätiløs, (WV II: 365)
Hänen mennessään neulansilmän kokoisesta pikku ovesta hänen sylillisen miehen sylinsä, helmallisen 
miehen helmansa ei koskettanut (ovenpieliä).

juw-lääk°øltäämääsyt øntøx-köäli-owlø nyørøsøstø: (WV II: 365)
Tultuaan sisään, hän nykäisi vyönsä päätä:

om tuttøläänø juntøp-pup wisy õõwømt juw-tuujøpäänäänøl syüwt tääløng kom tääläänøl wøl 

towørmäätøt, keepløng kom keepläänøl wøl towørmäätøt! (WV II: 369)
Kun he kulkevat minun kulkemastani neulansilmän levyisestä pikku ovestani, älkööt heidän sylillisen 
miehen sylinsä osu, älkööt heidän helmallisen miehen helmansa osu (oven reunoihin). 

täw tuttølöälnø juntøp-pup wisy õõwøtäänøl tuujøpäänäänsyt tääløng kom täälään wøl towørmäätø, 

keepløng kom keeplään wøl towørmäätø! (WV II: 371)
Kun te kuljette hänen kulkemastaan neulansilmän levyisestä pikku ovestansa, älkööt teidän sylillisen 
miehen sylinsä osu, älkööt teidän helmallisen miehen helmansa osu (oven reunoihin).

juntøp-pup jäänt wisy õõwøtäät lääk°øltäämääsyt tääløng kom täälø(g) öät towørmäätiløs, keepløng kom 

keeplø(g) öät towørmäätiløs. (WV II: 371)
Hänen mennessään neulansilmän kokoisesta pikku ovestaan hänen sylillisen miehen sylinsä, helmallisen 
miehen helmansa ei koskettanut (ovenpieliä).

tokø jån.gønäänøl wojøl, tokø pägørtöäløxtäänäänøl wojøl täw jålkäg täärøtaxtøs (WV II: 373)
Siinä heidän pelatessaan ja painiessaan hän jättäytyi alas

om tø tuttøläänø juntøp-pup wisy õõwømt juw-lääk°øltäänäänøl wojøl määrøx-tålykäänøl, towøl-

tålykäänøl wøl keerejt! (WV II: 373)
kun ne astuvat sisään minun kulkemastani neulansilmän kokoisesta ovestani, älkööt niiden sivenkärjet, 
niiden sulankärjet tarttuko!

nøgløpäämäänøl wojt k°äälnø juw, määrøx-tålykäänøl öät keerøjöäløs (keerøjöälsøt), towøl-tålykäänøl  

öät keerøjöäløs. (WV II: 375)
Kun ne ilmestyivät sisään taloon, ei niiden siivenkärki tarttunut, ei niiden sulankärki tarttunut.

sorøm-suntnøl töärø mønømäänøl wojøl määrøx-tålykäänøl öät rätgøs. (WV II: 375)
Niiden lentäessä läpi räppänästä ei niiden siivenkärki tarttunut, ei niiden sulankärki tarttunut.

mønømääsyt öäk°røsäät tåri löätti: (WV II: 377)
Lähtiessään sanoi tädilleen:
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om tuttøläänø juntøp-pup wisy õõwømt juw-tuujøpäänääsyt’», loåwi, »’tääløng kom täälø wøl 

towørmäätø, keepløng kom keeplø wøl towørmäätø! (WV II: 377)
kun hän astuu sisään minun kulkemastani neulansilmän kokoisesta pikku ovestani’», sanoo, »’älköön 
hänen sylillisen miehen sylinsä kosketa, älköön hänen helmallisen miehen helmansa kosketa (oven 
reunoihin)!

’täw tuttøläänø juntøp-pup wisy õõwt juw-tuujøpäänøsyt tääløng kom tääløn wøl towørmäätø, keepløng 

kom keepløn wøl towørmäätø!’ (WV II: 377)
kun astut sisään hänen kulkemastaan neulansilmän kokoisesta pikku ovesta, älköön sinun sylillisen 
miehen sylisi kosketa, älköön sinun helmallisen miehen helmasi kosketa (oven reunoihin)!

juw-lääk°øltäämäät löät tääløng kom täälø(g) öät towørmäätøs, keepløng kom keeplø(g) öät 

towørmäätøs. (WV II: 379)
Kun hän astui sisään, ei hänen sylisen miehen sylinsä osunut, ei hänen helmaisan miehen helmansa 
osunut (ovenpieliin).

söärkøsy jäänt kurøm somørmø teex° wontølmäätmääsyt teepø pøl sok töäjepøsään, wityø pøl sok 

ääjeløstø. (WV II: 379)
Kun hän istuutui syömään kotkankokoisia lahnojaan, hän söi kaiken ruuan, joi kaiken veden.

säästøm kõõr-pänkøtääm teex° wontølmäätmääsyt nyowøly-låpsyøkäät pørøtöäli. (WV II: 379)
Kun hän istuutuu syömään täysikasvuisen hirvaan päätään, lihanpalat vain lentelevät.

»joxtnääsyt tok löättøn» (WV II: 383)
Kun hän tulee, sano näin

kom mønøm jø-pöält, kotøl jõõt syüwt kom joxtøs. (WV II: 383)
Miehen mentyä, puolenpäivän aikaan tuli mies.

täw tuttøläänø juntøp-pup wøsy õõwøtäät juw-lääk°øltäänønsyøt’», loåwi, »’tääløng kom tääløn wøl 

towørmäätø, keepløng kom keeplø wøl towørmäätø! (WV II: 383)
’hänen kulkemastaan neulansilmän kokoisesta pikku ovesta kun astut sisään ’» sanoo, »’älköön sinun 
sylisen miehen sylisi osu, älköön sinun helmaisan miehen helmasi osuko ovenpieliin!’

joxtmäät löät juntøp-pup wisy õõwäät lääk°øltäämääsyt tääløng kom tääl öät towørmäätøs, keepløng 

kom keeplø öät towørmäätøs. (WV II: 385)
Kun hän tulee ja astuu sisään neulansilmän kokoisesta pikku ovestaan, ei hänen sylisen miehen sylinsä 
osu, ei hänen helmaisan miehen helmansa osu ovenpieliin.

jälgølöälnäät wojt löättii: (WV II: 387)
Astellessaan sanoo:

õõx°tøs-mõõ nyoor-mõõ k°åløx° jømtømsyøt muuj-kom-püw jål tø söänsømtøwøs. (WV II: 389)
Kun kivimaa, Ural-maa oli loppumaisillaan, kaatui vieras polvilleen.

kom kår-woj kønsii täxsøng-pöäl komøng kotøläät kotläänääsyt; kår-woj kønsøm joomnääsyt öäl-wöätø 

k°ålii, söäns-wöätø k°ålii: öäl-wöä-pääsyøl, söäns-wöä-päämøl näänk ponääløn! (WV II: 391)
Kun mies kulkee etsimässä riistaa ja hänen syksyinen miehenpäivänsä koittaa, ja hänen metsällä 
kulkiessaan hänen helmavoimansa, polvivoimansa loppuu, anna sinä hänelle itse sylivoimalisää, 
polvivoimalisää.!

månsyømsääm kotølnø päätnääsyt öäl-wöätaal pääti, söäns-wöätaal pääti, öäl-wöä tåågløng pääsyøl 

poniitø, söäns-wöä tåågløng pääsyøl poniitø. (WV II: 393)
kun hän joutuu hätäpäivään ja jää ilman sylivoimaa, polvivoimaa, hän panee (miehelle) täyden sylivoima-
avun, panee täyden polvivoima-avun.

täw kojnäät mänt owlø joxttal põõwøl teeløs, owlø joxttal uus teeløs; (WV II: 393)
Hänen maatessaan syntyi loppumaton kylä, syntyi loppumaton kaupunki.

näkkø-løgnøng näkkø-nyoxsøng jõõ-tålyøk kom jõõtø søngsør-jõõ mångsør-jõõ  wõõtäät wonølnäät 
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kojnäät wojøl woor-løgøn woor-nyoxøs kønsii, kontii. (WV II: 397)
Yksinäisen oravan, yksinäisen soopelin joenlatvan mies jokensa, søngsør-joen mångsør-joen rannalla 
asustellessaan makaillessaan etsii ja pyytää metsäoravia, metsäsoopeleita.

tok oolnäät kojnäät wojøl ølø-teeløm nee(g) öät uusyønti, ølø-teeløm kom öät uusyønti. (WV II: 397)
Niin elellessään ollessaan hän ei näe maailmaan syntynyttä naista, ei näe maailmaan syntynyttä miestä.

lølø juw-løløjäänäät löät jääpøx-kåsøp-õõwäät tor-pättyøtäät råwøkti, (WV II: 399)
Kun hän hengittää sisään, silkkiteltan helma lepattaa hänen nieluunsa,

lølø k°än-täärømäätnäät löät jääpøx-kåsøp-õõwäät kit mõõgii kit toormii kålt råwøkti. (WV II: 399)
kun hän hengittää ulos, lepattaa silkkiteltan helma (kahden) maan ja (kahden) taivaan välillä.

»målkäät joxtmääsyt täw», loåwi, »öänøm öät tø ääløstø pøl» (WV II: 399)
»Äsken hän tullessaan» sanoo, »ei tappanut minua»

nok-köälmäät wojøl juutpäät koojäät nok-määsøstø, ponøstø. (WV II: 399)
Noustuaan hän puki ja pani ylleen haarniskansa ja kypäränsä.

tok syöärøläm wonølnäätøn wojøl k°åløp jonkøp (pöält) söät wonølsäg, k°olytøm jonkøp (pöält) koot söät 

wonølsäg. (WV II: 401)
Siinä heidän puhuen istuessaan he istuivat loppuvan kuun viikon, jäljelle jääneen kuun kuusi viikkoa.

päri-mønnäät wojøl komnø k°åsø k°änsiitøwøs, öät tø joxtøstø, äk° ton woot-püw mønøs. (WV II: 403)
Vaikka hän takaisin tullessaan joutui miehen kynsiin, ei mies saanut häntä kiinni, hän meni kuin tuulispää.

päri-suumnäät wojøl jäni-keetøp ootørnø k°ås k°änsiitøwøs, low-tolyøp kom kit köätöä åsø tø kõõrøgsäg. 
(WV II: 403)
Laukatessaan takaisin vaikka hän joutui isomyssyisen miehen kynsiin, rapisivat kymmensormisen miehen 
kaksi kättä hänestä irti.

kom lyonkøn syeepør lyälygøm löät keer-söänkøp-long eek°ø päri nøgløpäämäät wojøl jiiw. (WV II: 405)
Kun mies oli oikein sopivasti asettunut tielle, rautahuhmarhevosinen eukko ilmestyen tulee takaisin.

jøs, kom pookøn joxtmäät löät kommø tärmøl solyøtäx° lyõõnkøl. (WV II: 405)
Tuli, tuli, tullessaan miehen luokse yrittää laukata hänen ylitseen.

kom pöätømläämäät wojøl low-tolyøp kom kit köätöätøl keer-söänkøp kuurnø sågrøpaxtøs. nyilyøtöältäx° 

tåtiilaxtøx° tø pümtsäg. (WV II: 405)
Mies hyppäsi ja tarttui kymmensormisen miehen kahdella kädellään rautahuhmaren reunaan.

kom wäärø joxtnø löät jål tø wotøltöäløxtöä. (WV II: 405)
Kun mies pinnistää voimansa, he putoavat istualleen maahan.

»näg päälyøn k°åstøl oolnøn mäntøl öät kolilöäløsløn?» (WV II: 409)
»Etkö ole korviesi pitkän elämän aikana kuullut siitä?»

näg tow joxtnøn wojøl möäløsyläx° pümtwøn (WV II: 409)
Kun  sinä tulet sinne, sinua aletaan koetella

pøl möäløsyläänøn wojøl sopii-sokørmäätwøn, sopii-tolmäätaan (WV II: 409)
kun sinua koetellaan, niin sinut hakataan kappaleiksi

k°äl öäløm-pöälnø päätmääsyt lo soopøn wäjøp nyeerøl jåläly päätii. (WV II: 413)
Kun hän pääsi talon toiselle puolelle, hevonen valuu saippuan kaltaista vaahtoa.

mønnäät mänt søri-pookøl woxgään, søri-tålykøl nyäärtgään. (WV II: 415)
Mennessään hän löi heitä miekan lappeella, sipaisi miekan terällä.
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wisy-neemø lääk°øltäämääsyt wotøm-pöäløtäänøl pääsyøpøstø (WV II: 415)
Lähtiessään suuteli tyttöä poskelle

kom mänliitäämäät wojøl k°äl-söämt kotøl-kansøp õõwøng towlax puj-pöälnø lõõl-pöäjø pöätrøs. (WV 
II: 419)
Miehen mentyä talon nurkassa auringolla koristetun ovellisen rankisen takaa pilkistivät hänen 
isovarpaansa.

nee köäløpäämäät wojøl nöäjø-püw ootrø-püw pookøn öäløl nyårøs, söänsøl nyårøs, kojøs. (WV II: 419)
Neito nousi ja ryömi helmallaan, ryömi polvillaan ruhtinattarenpoikansa ruhtinaanpoikansa luokse ja kävi 
makaamaan.

päri-päätmäät wojøl nyoor-mõõmø, õx°tøs-mõõmø töärø-päätøstø. (WV II: 421)
takaisin tullessaan putosi Ural-maan, kivimaan läpi.

jogooli neegøm lotøn pookøn joxtmäätønsyøt lyonkäätøn öärtøwøs. (WV II: 421)
 kun he tulivat viimeksi sidotun hevosen luokse, heidän tiensä oli katkaistu.

koont k°åløm löät päri ås tø wopsøtöäløs, päri tø mønøs. (WV II: 421)
sotajoukon loputtua hän vilahti takaisin, meni pois.

äjnäänøl teenäänøl mänt long jonkøp äät söät towløs, säästøm jonkøp koot söät  towløs. (WV II: 421)
Heidän syödessään ja juodessaan täyttyi viisi luisen kuukauden viikkoa, täyttyi kuusi kasvaneen kuun 
viikkoa.

äjnäätøn teenäätøn mäntøl nom-toorøm-kom jägäätønnø söät jor tosytsäg, söät jor jäxtsäg. (WV II: 423)
Juodessaan ja syödesään he valmistivat  isälleen ylijumalalle seitsemän uhria, teurastivat seitsemän uhria.

jäni põõnk köälynøl kääjøx° pümtnääsyt øl-kåjtømlääp öäng põõwøl-owläät øl-kåjtømli (WV II: 429)
ja kun hän alkaa laulaa suurella kärpässieniäänellään, hänen juostava tyttärinen kylänpäänsä juoksee

lyüülyø kom jeergäät joxtnø löät, lyüülyø kom nåmtø råsjään löät päri-k°åløp põõwøl-owläät päri-k°åli, 

päri-k°åløp uus -owläät päri-k°åli. (WV II: 429)
Kun hän on pahan miehen mielellä, kun hän viskoo pahan miehen tuulta, hänen vähenevä kylänpäänsä 
vähenee, hänen vähenevä kaupunginlaitansa vähenee.

tok løgnøng woor puutäät kojnäät wojøl, nyoxsøng woor puutäät kojnäät wojøl suj-jiiw woor-jiiw jåt 

lyõxøl löätii (WV II: 431)
Siellä oravaisen metsän syvyyksissä levätessään, soopelisen metsän syvyyksissä levätessään hän puhuu 
puhetta niittypuiden metsäpuiden kanssa

kom løgnøng pon pøtyøt kojnäät wojøl nyoxsøng pon pøtyøt kojnäät wojøl jõõs-tootøl köät-tootøl nok-

tootømtaxtøs, nok-woortpaxtøs. (WV II: 431)
Mies maatessaan oravankarvaisessa pesässään, maatessaan soopelinkarvaisessa pesässään jalkojensa 
nojaan, käsiensä nojaan nojautuu ylös, tukeutuu ylös. 

äk°-määsyt köäsyelaxtmääsyt koot eergøp nee ergi, lüsyøp nee lünsyi. (WV II: 431)
Äkkiä hän huomasi, että jossain laulava nainen laulaa, itkevä nainen itkee.

tok nyowølkatnäät wojøl söät wojøtääm påsxøsy keewørt k°åt-tårøltøstø. (WV II: 433)
Siinä takaa-ajaessaan hän kadotti näkyvistä ne seitsemän hirveään.

»nåt kotøl oolmømt», loåwi, »kønsøm-kontøm-mõõmt, jääløm-ooløm-mõõmt», loåwi, »kansyiiløm, 

kansyiiløm» (WV II: 435)
»Elämänpäivääni eläessäni», sanoo, »pyytäessäni-löytäessäni, kulkiessani-eläessäni», sanoo, »tunnen 
sinut, tunnen sinut»,

»kit mõõnø mønnäämøn söät syüw towølnø löät om pookømøn muujii jääløn!» (WV II: 443)
»Kun (nyt) menemme kahtaalle, viikon kuluttua tule minun luokseni vierailulle!»
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mønømäätønsyøt ääkäätøn tåri löätsäg: (WV II: 449)
Mennessään he sanoivat sedälleen

»meen mønnäämøn mät möärø syüw ooløm», loåwi, »meen pookäämønnø muujii jääløn!» (WV II: 449)
»kun meidän lähdöstämme on tietty aika», sanoo, »tule meidän luoksemme vierailulle!»

»om mønnøm möärø syüw ooløm om pookømnø uus muujii jääløn ääjøx° teex°!» (WV II: 449)
»Kun minun lähdöstäni on tietty aika, tule taas minun luokseni syömään ja juomaan!»

»söät syüw ooløm, muujii om pookømnø jääløn!» (WV II: 455)
»Viikon verran oltuasi, tule vieraisille minun luokseni!»

söät towløm löät wõõpsø pookøn joxtøs syuuløng-pänkøp öänsyøx°. (WV II: 457)
viikon kuluttua harmaapäinen ukko tuli vävynsä luokse.

ton äjnäätøn teenäätøn mänt k°åløm söät, k°åløm jonkøp äjøst.  (WV II: 457)
Siinä syödessään ja juodessaan joivat kuluneen viikon, kuluneen kuukauden.

ääkønsy juw-tuusgø pøl molgäly wosnäätøn mäntøl molgäly kotsäg: (WV II: 459)
Setä ja poika menivät sisään ja tuvan perälle katsoessaan he näkevät

syüktø nyål-suntøn öät löäpøs, towøl päri-köälmäät wojøl syowøl puj-pöälnø tø lääk°øltøs, sowør-püw tø 

kontøs. (WV II: 459)
Hän ei päässyt äitinsä sieraimeen, ja tultuaan takaisin ulos hän hiipi tulisijan taakse ja löysi sieltä vasikan.

om tø mønnøm jø-pöält söätø towløp jiiw-wity neerøn, söätnø towløp pum-luut neerøn, söätnø towløp 

teenø(g)-äjnø neerøn! (WV II: 463)
Minun mentyäni varaa vettä ja puuta niin että se riittää viikoksi, heinää ja muuta viikoksi, ruokaa ja 
juomaa, niin että se riittää viikoksi.

söätnø towløm päri jääløn! (WV II: 463)
Viikon kuluttua mene takaisin!

ton õõxtøsøng-moågløp söät ootør kojnäänøl wojøl åløn-seetøp-månytø äk° jåläly peersøsään (WV III: 
67)
Niiden seitsemän kivirintaisen ruhtinaan maatessa hänen hopeanarukeränsä sitoi heidät kiinni.

jiiw-oosymøsy lääpmäät wojøl jälwøl-tor k°oly-tor rägømtøs. (WV III: 71)
Saatuaan tilaa puuavain möyrysi pirun äänellä alamaailmanhiiden äänellä.

tok syisyøgnäät oåjgønäät mäntøl äk°-määsyüwt torø ti roågnøs, lyoomii-tornø päätøs. (WV III: 71)
Siinä sen kiljuessa ja huutaessa sen ääni hiljeni, muuttui hyttysen ininäksi.

uus-uutrøng-uusnø mønøm-mõõgønäänt äjnø-teenø wöärsøt. (WV III: 73)
Mentyään kaupunginruhtinaan kaupunkiin he laittoivat juomaa ja ruokaa.

äjnäänøl teenäänøl eelø-pöäl söät eel äjøst, eelø-pöäl koot eel teesøt. (WV III: 73)
Juodessaan syödessään joivat seitsemän (puoli?)vuotista vuotta, söivät kuusi (puoli?)vuotista vuotta.

täw tok löätiinäät uujøl [wojøl] wisy-kum syowøl poj-pöält reesiiløs. (WV III: 77)
Kun hän niin sanoi, pikkupoika parahti uunin takana itkemään.

nyöäny-eek° mønøntäänäät wojøl syisywään kotwøs. (WV III: 83)
leivän matkatessa sen tapasi jänis.

om tärmølømt teex° wontøm-mõõgäänølt älkaatøx° pümtsøt. (WV III: 83)
Kun he istuutuivat minua syömään, alkoivat tapella.

»näg pøl mønnø-mõõnt kåsnø-jowtmø, kåsnø-nyõõlmø k°äänøl kørääløn!» (WV III: 83)
»Sinäkin mennessäsi kierrä asetusjousi, asetusnuoli.»
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»näg pøl» loåwi »mønnø-mõõnt ponøng jøpiinø, ponøng torgiinø wøl puwønk°øn!» (WV III: 83)
»Älköön sinuakaan» sanoo »mennessäsi siepatko sulkainen huuhkaja, sulkainen kotka!»

nyöäny-ek° päri-lääk°øltäämäät wojøl kämkään keewørøn lääk°øltøs. (WV III: 85)
Hiipiessään takaisin leipäeukko hiipi keittosyvennykseen.

jäløp-woj k°äl keewørnø juw-lääk°øltäämäät wojøl nyöäny-eek°ääm noo(o) kønsøx°! (WV III: 85)
Karhu hiivittyään talon sisään kävi leipäeukkoa etsimään.

nyöäny-eek° jø-pöält jøt-lääk°øltäämäät wojøl jäløp-wojmø us pålkøl tø sälyøgmøstø pøl loåwi: (WV III: 
85)
leipäeukko sen perässä hiivittyään taas sylkäisi karhua ja sanoo:

»mønnø-mõõnt» loåwi »syisywääm kotnøn wojøl, nyowølnøn wojøl nõõwii kojøp jiiw pårøk konkø 

täärøtaxtnøn wojøl woor-jiiw-townø kõõpøn töärø-piilyønk°ø!» (WV III: 85)
»Mennessäsi kun tapaat jäniksen ja sitä seuratessasi astut konkelopuun juuren päälle, puhkaiskoon 
metsäpuun oksa sinun vatsasi!»

»mønnø-mõõnt syisywääm kontøm nyowølnøn wojøl nõõwii kojøp jiiw pårøk konkø täärøtaxtnøn wojøl 

woor-jiiw-tåwnø kõõpøn töärø-piilyønk°ø!» (WV III: 85)
»Mennessäsi, kun tapaat jäniksen ja sitä seuratessasi astut konkelopuun juuren päälle, puhkaiskoon 
metsäpuun oksa sinun vatsasi!»

syisywääm nyowølmäät wojøl nõõwii kojøp jiiw konkø täärøtøs, öälmøk-pöält woor-jiiw-townø jäløp-woj 

kõõpø töärø tø piilywøs. (WV III: 85)
Seuratessaan jänistä se astui konkelopuun päälle, toiselta puolelta metsäpuun oksa puhkaisi sen vatsan.

tok kõõnkøntäänäät wojøl oorøs-pookøp kit woj tärmølt kit kom køstaxtøntöä. (WV III: 89)
Siinä hänen kiivetessään, laskeutuu ohi kaksi miestä valko(viiva)kylkisten lintujen (t. eläinten) selässä.

teem wonølnäät wojøl køtiiløwø: (WV III: 91)
Siinä hänen istuessaan he kysyvät häneltä:

syöär lyonkø pojtøx lyonkø mänt mønnäät wojøl  äk°-määsyt åløn-syårkøløp, suurøny-syårkøløp 

kõõnk°øltääpøtään joxtøs. (WV III: 93)
Kulkiessaan pitkää tietä leveää tietä myöten hän tuli hopea-askelmaisten, kulta-askelmaisten tikkaiden 
luo.

tok mønnäät wojøl oorøs-pookøp kit woj tärmølt kit kom køstaxtøntöä. (WV III: 93)
Niin hänen mennessään laskeutuu ohi kaksi miestä valko(viiru)kylkisten lintujen (t. eläinten) selässä.

tok joomnäänøl wojt koot suujøng-mõõ mønaat, koot nyõõrøng mõõ mønaat.  (WV III: 97)
Kulkiessaan he astelevat missä niittymaata, missä suomaata.

tok kåjtøntäänäänøl wojøl k°änsøng torgiinø, k°änsøng jøpiinø nok-sokørmäätwøst, nok-tøglømtøwøst. 

(WV III: 99)
Heidän niin juostessaan heidät nappasi kyntinen kotka, kyntinen huuhkaja yläilmoihin ja lennätti pois.

jøs, jøs, õõwnø joxtmääsyt låjlø tosytpøstø øsøm kuulyøm-sõõn keewørøn.(WV III: 103)
Tuli, tuli, ovelle tultuaan astui jalkansa kuumaan tuhka-astiaan.

eel-ol woolyt mønnäät wojøl rosykøtøs, mootøt woolyt mønnäät rosykøtøs. kurmøt woolyt mønnäät wojøl 

äk°-määsyt põõ-nyørømtøwøs jäløp-wojnø.(WV III: 109)
Sen mennessä ensimmäistä joenoikosta rasahti, toista joenoikosta mennessä rasahti. Kun se meni 
kolmatta joenoikosta, karhu repäisi sen rantaan.

juw-nyöäløjäämäät wojøl øläly wonli. (WV III: 109)
Tultuaan niellyksi edelleen jököttää (samassa paikassa).
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togøläämäät wojøl pojønk-sopøn piilyøs (WV III: 109)
soutaessaan jäi kiinni karhun peräpäähän.

jäløp-woj-öänsyøx° pojønk-sopøn nøsø-näär pønsyøtöäløs lyõnkøl k°åt-roxøtmäät wojøl koni pätøs. (WV 
III: 109)
Kun karhu tunsi peräpäässään jonkin tekevän kipeää, se säikähti ja puosi selälleen.

tuupø tosytpääm k°ås togøløs jäløp-woj-öänsyøx° søm-toomrään nøsø-näärnø pønsyøtøwøsøt lyõnkøl 

roxøtmäät wojøl jäløp-woj puuj-päri tø pätøs. (WV III: 111)
Kun hiiri ojensi melansa ja alkoi soutaa, karhu tunsi jonkin koskevan sydänjuurissaan, säikähti ja kaatui 
päistikkaa.

jäløp-woj tok tusynäät wojøl løløtääm juw-kårtiitø lølø käxør-pättyøt kääsi søltøm äsnøl k°änø tø møni. 

(WV III: 111)
Karhu siinä seistessään vetää henkeä, ilma tulee ulos veitsen leikkaamasta aukosta.
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