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KÄYTETYT LYHENTEET

adj. adj ektiivi

adv. adverbi

akk. akkusatiivi

akt. aktiivi

aor. aoristi

ark. arkikieli

atem.   atemaattinen

dat. datiivi

dekl.   deklinaatio

ed. edellä

ep. epiikan kieli

esim.   esimerkiksi

f.   feminiini

fem. feminiini

fut. futuuri

gen. genetiivi

huom.   huomautus, huomaa

imp. imperatiivi

imperat.'  imperatiivi

impf.   imperfekti

ind. indikatiivi

inf. infinitiivi

jhk johonkin

jk   jokin

jkh johonkuhun

jkks joksikuksi

jklla  jollakulla

jklle   jollekulle

jklt joltakulta

jkn jonkun

jkna jonakuna

jksk joksikin

jkss jossakussa

jkst jostakusta

jkt jotakuta

jku joku

jllak  jollakin

jllek  jollekin

jltk   joltakin

jnak  jonakin

jne  ja niin edelleen

jnk  jonkin

jssk  jossakin

jstk   jostakin

jtk  jotakin

joon.   joonia

komp.   komparatiivi

konj.   konjunktiivi

konkr.   konkreettinen

ks.   katso

1.   eli

m.   maskuliini

mask.   maskuliini

med.   medium

mon.   monikko

nom.   nominatiivi

n.   neutri

oik.   oikeastaan

opt.   optatiivi

part.   partisiippi

pass.   passiivi

perf.   perfekti

pluskv.   pluskvamperfekti

poss.   possessiivi

prees.   preesens

pron.   pronomini

sananmuk.   sananmukaisesti

sup.   superlatiivi

tem.   temaattinen

ts.   toisin sanoen

vok.   vokatiivi

vrt.   vertaa

yks.   yksikkö



ESIPUHE _____________________________________________

Tämä kielioppi- ja harjoituskirja on tarkoitettu käytettäväksi 

yhdessä E  OINO A ONTON - kreikan alkeet -tekstikirjan kanssa. Se 

sisältää pääpiirteet kreikan kieliopista siinä järjestyksessä, 

missä ne tulevat esiin tekstikirjan lukukappaleissa. Kielioppi 

kerrataan harjoitustehtävien avulla.

Kielioppiosa on kirjoitettu luettavaksi ja opeteltavaksi vasta sen 

jälkeen kun kukin tekstijakso on luettu ja käännetty sanaston 

avulla. Siksi kieliopin selitykset on syytä opetella vasta kun 

tekstijakson jälkeen on merkintä: Ks. kielioppi ...

Kielioppiosan selitysten ensisijainen tarkoitus on tutustuttaa 

kreikan kielen rakenteeseen ja auttaa kääntämään kreikasta suo-

meen. Siksi vain yleisimmät kreikan kielen piirteet on selitetty. 

Sen joka haluaa tarkemmin perehtyä kreikan rakenteeseen, on syytä 

käyttää tämän juoksevan kieliopin rinnalla systemaattista kieli-

oppia.

Kielioppiin on liitetty runsaasti harjoitustehtäviä. Käytettävissä 

olevan ajan puitteissa niistä on syytä pyrkiä tekemään mah-

dollisimman paljon. Harjoitustehtävien tarkoitus on helpottaa 

kreikan kielen rakenteiden mieleenpainamista.

Kunkin jakson päätteeksi on testiharjoitus (ekstensiivinen teksti) 
Sen avulla tarkistetaan, että luettu on myös ymmärretty. Siksi se 
on pystyttävä tulkitsemaan palaamatta enää jakson sanastoon tai 
kieliopin selityksiin. Testiharjoitusten tekstit ovat joko 
muunnettuja tekstiosan kappaleita tai, varsinkin myöhemmässä 
vaiheessa, jatkoa tekstiosan kappaleille.

Tietoja tästä alunperin englanninkielisestä kreikan kurssista on 

löydettävissä tekstiosan esipuheesta.

Jaakko Frösén
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