⺆⸒ޡᖱႎቇ⎇ⓥႎ๔ޢ0Q㧔㧕

ࡈࠖࡦࡦ࠼⺆ߩᚲߦߟߡ
̆ੱ⒓ઍฬ⹖ߦࠃࠆᚲࠍਛᔃߣߒߡ̆
ဈ↰ ᥍ᄹ
㧔᧲੩ᄖ࿖⺆ᄢቇᄢቇ㒮ඳ჻೨ᦼ⺖⒟㧕

ࡈࠖࡦࡦ࠼⺆⺑
 ↪ၞߣੱญ
 ਭ㑆㧔2004: 201㧕ߦࠃࠆߣ⺆࠼ࡦࡦࠖࡈޔ1ߩ⠪ᢙߪ 500 ਁੱࠍ߃ߩߘޔᄢඨ߇ࡈࠖ
ࡦࡦ࠼⠪ߢࠆ࠼ࡦࡦࠖࡈޕએᄖߢߪ ⚂ߦࡦ࠺ࠚ࠙ࠬޔ30 ਁੱࡦࠖࡈߩࠕࠪࡠޔ
ࡦ࠼࿖ႺᏪ㧔ࠞࠕᣇ㧕ߣࠨࡦࠢ࠻ࡍ࠹࡞ࡉ࡞ࠢㄝߩࠗࡦࠣࠕᣇߦ 5㨪10 ਁੱޔ
ࡁ࡞࠙ࠚർㇱߦ⚂ 1 ਁ 2 ජੱߩ⠪߇ࠆࠞࡔࠕޔઁߩߘޕวⴐ࿖߿ࠞ࠽࠳࠻ࠬࠝޔ
ࠕߦ⒖᳃ߒߚੱߩޘਛߦ߽৻ޔࠍਛᔃߦ⠪߇ࠆᧄ࠼ࡦࡦࠖࡈߪ⺆࠼ࡦࡦࠖࡈޕ࿖
ޕ
ߩ↪⺆ߢࠆ߇ࠕࠞߩࠕࠪࡠޔ࿖ߢ߽ታߩ↪⺆ߣߥߞߡࠆޕ
 㘃ဳߣ♽⛔ᣇ⸒Ꮕ
 ࡈࠖࡦࡦ࠼⺆ߪޔฬ⹖߹ߚߪേ⹖ߩ⺆ᐙߦⶄᢙߩធየㄉ߇ߟ߈߁ࠆౖဳ⊛ߥ⤔⌕⺆ߢࠆ
߇ޔශ᰷⻉⺆ߩᓇ㗀ࠍฃߌߡಽᨆ⊛ߥ߽ߊߟ߆ࠄࠇࠆޕ
 ၮᧄ⺆㗅ߪ SVO ߢୃޔ㘼ⷐ⚛㧔A㧕ߣⵍୃ㘼ⷐ⚛㧔N㧕ߩ⺆㗅ߪ AN ߢࠆޕ
 ♽⛔ߣߒߡߪ࠙࡞⺆ᣖ⺆࡞ࠧ࠙ࡦࠖࡈޔᵷߦ⺆⻉ࡦࠖࡈ࠻࡞ࡃޔዻߔࠆᦨߦ⊛⛔♽ޕ
߽ㄭߩߪࠛࠬ࠻࠾ࠕ⺆ߢࠆ৻ޕᣇޔหߓߊ࠙࡞⺆ᣖߦዻߔࠆࡂࡦࠟ⺆ߣߪ㖸ჿᢥ
ᴺߣ߽ߦ㆑߁ὐ߇ᄙߊ⋧ޔߢㅢߓࠆߎߣߪߥޕ
 ᧻㧔1992: 683-684㧕ߦࠃࠆߣࠆߥߣ▸ⷙߩ⺆࠼ࡦࡦࠖࡈޔㅢ⺆ߪޔ᭽ߥޘᣇ⸒ߩⷐ⚛
ࠍขࠅㄟࠎߢࠆߚ․߆ࠇߤޔቯߩᣇ⸒ߦၮߠߡࠆߣߪ⸒߃ߥޕߪࡑࠬࠦࡒߥߤ
ࠍㅢߒߡޔ㚂ㇺࡋ࡞ࠪࡦࠠߩߒ⸒⪲߇ᰴ╙ߦో࿖ߦᶐㅘߒߟߟࠆޕ
 ࡈࠖࡦࡦ࠼⺆ߩᣇ⸒ಽߪ 7 ߟ┙ߡࠄࠇߡࠆߪࠄࠇߎޕᄢ߈ߊㇱ⻉ᣇ⸒ߣ᧲ㇱ⻉ᣇ⸒
ߦੑಽߐࠇࠆޕ

٨ㇱ⻉ᣇ⸒
 1㧕ධᣇ⸒
 2㧕ࡂࡔᣇ⸒

ࡈࠖࡦࡦ࠼⺆ߪ⊒㖸ߣ⸥߇߶߷৻⥌ߒߡࠆߚ⺰ᧄޔᢥߢߩ⸥ߪᱜᦠᴺߢⴕ߁ ߒߛߚޕj ߪ[M]ޔy ߪ[\]ޔä
ߪ[æ]ޔö ߪ[œ]ߩ⊒㖸ߢࠆޔߚ߹ޕᲣ㖸⺞ߦࠃࠅធㄉ╬ߦ⇣ᒻᘒ߇ሽߔࠆ႐วޔa ߹ߚߪ ä ߥࠄ߫ Aޔo ߹ߚߪ ö
ߥࠄ߫ O ߣ⸥ߔࠆޕ

1
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 3㧕ධࠝࠬ࠻ࡠࡏࠬ࠾ࠕᣇ⸒
 4㧕ർਛㇱࠝࠬ࠻ࡠࡏࠬ࠾ࠕᣇ⸒
 5㧕ᭂർᣇ⸒
٨᧲ㇱ⻉ᣇ⸒
 6㧕ࠨࡏᣇ⸒
 7㧕ධ᧲ᣇ⸒
 ᧲ߩ⻉ᣇ⸒ߩ㑆ߦߪޔᰴߩࠃ߁ߥ㆑߇ࠄࠇࠆޕ
 Უ㖸㑆ߩ-t-ߩᒙ㓏⒟߇᧲ޔㇱ⻉ᣇ⸒ߢ৻⥸ߦᶖᄬߒߡࠆߩߦኻߒޔㇱ⻉ᣇ⸒ߢߪࠄ
߆ߩᒻߢߚࠇߡࠆޕ
 ㅢ⺆ߩ-ts-߇᧲ޔㇱ⻉ᣇ⸒ߢߪ৻⥸ߦ-ht-, -ss-ߥߤߢޔㇱ⻉ᣇ⸒ߢߪ-tt-, -șș-ߥߤߢࠇ
ࠆޕ
 -lke-߹ߚߪ-rke-ߩޔ-k-ߩᒙ㓏⒟ࠍߔሶ㖸߇᧲ޔㇱ⻉ᣇ⸒ߢ৻⥸ߦᶖᄬޔㇱ⻉ᣇ⸒ߢߪ
-j-ߢࠇࠆޕ
 ㇱ⻉ᣇ⸒ߢߪ৻⥸ߦޔ-aa-, -ää-㧔ㅢ⺆ߣหߓ㧕ߢࠆߩߦኻߒ᧲ޔㇱ⻉ᣇ⸒ߢߪ-oa-, -ua-㧧
-eä-, -iä-ߣੑ㊀Უ㖸ൻߒߡࠆޕ
 ᧲ㇱ⻉ᣇ⸒ߢߪ৻⥸ߦޔ-uo-, -yö-, -ie-㧔ㅢ⺆ߣหߓ㧕ߢࠆߩߦኻߒޔㇱ⻉ᣇ⸒ߢߪ৻
⥸ߦ-ua-, -yä-, -iä-, -ia-ߩࠃ߁ߦޔੑ㊀Უ㖸ߩᓟඨߩᒆ✭ൻ߇ߎߞߡࠆޕ
 ⺆ᐙ߇ 1 㖸▵ߩേ⹖ߩ 3 ੱ⒓නᢙᒻߩ⺆የ߇᧲ޔㇱ⻉ᣇ⸒ߢߪ৻⥸ߦ-p(i)ߢࠆߩߦ
ኻߒޔㇱ⻉ᣇ⸒ߢߪ-sa/-sä ߢࠆޕ
 ᧲ㇱ⻉ᣇ⸒ߣㇱ⻉ᣇ⸒ߩ㑆ߦߪ⺆ᒵ⊛ߥ㆑߇ࠆޕ
 వⴕ⎇ⓥ
 ࡈࠖࡦࡦ࠼⺆ᢥᴺߦ㑐ߔࠆవⴕ⎇ⓥ2ߪᄙߊࠆ߇ޔᣣᧄ⺆ߦࠃࠆ߽ߩߪ⩆ፉፏ㧔1992㧕߿
᧻㧔1992: 673-688㧕
ޔਭ㑆㧔2004㧕ߥߤ߇ਥߥ߽ߩߢࠆ⺰ᧄޕᢥߢ߽ߎࠇࠄࠍ↪ߡ⺑
ࠍ߹ߣࠆޕ
 㖸ჿ㖸㖿
 ࡈࠖࡦࡦ࠼⺆ߩᲣ㖸ߪએਅߩࠃ߁ߥ♽ߦߥߞߡࠆޕ

 L 
\  
X
  H
R
œ
æ
  

$
࿑  Უ㖸♽㧔᧻ 1992: 673 ࠍၮߦ╩⠪ᚑ㧕

2

ᧄ⺰ᢥߢ↪ࠆోߡߩవⴕ⎇ⓥߦߟߡޔᣣᧄ⺆એᄖߩ⸒⺆ߢᦠ߆ࠇߚ߽ߩߩ⸶ߪోߡ╩⠪ߦࠃࠆޕ
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 Უ㖸ߪ 8 ߟࠅࠇߙࠇߘޔ㨇æ, œ, \㨉
ޔ
㨇L, H㨉
ޔ
㨇$, R, X㨉ߩ 3 ߟߩࠣ࡞ࡊߦಽ߆ࠇ࡞࠙ޔ
⻉⺆ߦ․ᓽ⊛ߥᲣ㖸⺞߇ࠄࠇࠆߩߡోޔߡߒߘޕᲣ㖸ߦ㐳⍴ߩ߇ࠆޕ
 ߹ߚޔሶ㖸ߪએਅߩࠃ߁ߥ♽ߦߥߞߡࠆޕ

S E
W G
N J
P
Q
1
U
I Y V
6
K
M
O
࿑  ሶ㖸♽㧔᧻ 1992: 673 ࠍၮߦ╩⠪ᚑ㧕
 ሶ㖸ߪE, J, I, 6 ߣߞߚᄖ᧪⺆ߩߺߦࠄࠇࠆ㖸⚛ࠍ㒰ߊߣ 13 ߢࠆޔߚ߹ޕ1ߪන㖸ߩ႐
ว nk ߦࠃߞߡ⸥ߐࠇ㧔㧦kenkä [NH1Næ]㧕
ޔ㐳㖸ߩ႐วߪ ng㧔㧦kengän [NH11æQ]㧕ߦࠃߞ
ߡ⸥ߐࠇࠆߩߎޕ1ߪࠇࠆⅣႺ߇㒢ቯߐࠇߡ߅ࠅޔ㗫ᐲߪᲧセ⊛ૐޕ
G, Y, K, M ߅ࠃ߮ᄖ᧪⺆⸥ߦࠊࠇࠆ 4 ߟߩ㖸⚛એᄖߦߪޔ㐳⍴ߩ߇ࠆޔߦࠄߐޕሶ
㖸ߦߪ㓏⒟ᦧߣ߁⽎߇ࠅⶄޔ㔀ߥ♽ࠍߥߒߡࠆ߇ᧄޔⓂߢߪߒߊᛒࠊߥޕ
 ࠕࠢࡦ࠻ߪේೣߣߒߡ╙ 1 㖸▵ߦ߅߆ࠇࠆߪࡦ࡚ࠪࡀ࠻ࡦࠗޕᐔคᢥ⇼ޔᢥߣ߽ߦਅ
㒠⺞ߢࠆޕ
 ሶ㖸㓏⒟ᦧߥߤߒޔ㖸ჿ㖸㖿⺑ߦߟߡߪ᧻ޔ㧔1992: 673-688㧕ࠍෳᾖߩߎߣޕ
 ᢥᴺ⇛
 ฬ⹖
 ฬ⹖ߪᩰߣᢙߦࠃߞߡ⺆ᒻᄌൻߔࠆޕᩰߩᢙߦߟߡߪޔ14 ߣ 15 ߩ 2 ߟߩ⺑߇ࠆࠇߎޕ
ߪޔਥᩰߣหᒻߩ႐ว߇߶ߣࠎߤߢࠆኻᩰߩሽࠍࠆ߆ߤ߁߆ߣ߁㗴ߦࠃࠆ⩆ޕፉ
㧔1992: 47㧕ߦࠃࠆߣޔ⢐ቯᢥߦ߅ߡ߇⺆⊛⋡ޔน▚ฬ⹖ߢ․ቯߩ㊂ࠍߔ႐วߪኻᩰ߇↪
ࠄࠇࠆ߇ࠇߘޔએᄖߩ႐วߪಽᩰ߇↪ࠄࠇࠆޕએਅߪ᧻㧔1992: 675㧕ߥߤࠍෳ⠨ߦ╩⠪߇
ᚑߒߚᩰᄌൻߢࠆ⺰ᧄޔ߅ߥޕᢥߢߪ⩆ፉ㧔1992㧕ߣห᭽ߦኻᩰߩሽࠍޔᩰߪ 15
ࠆ߽ߩߣߒߡᛒ߁ޕ
  ࡈࠖࡦࡦ࠼⺆ߩᩰᄌൻ㧔VCNQޟኅߦࠍޠ㧕
ਥᩰ
ዻᩰ
ኻᩰ
ಽᩰ
᭽ᩰ
ᄌᩰ
ౝᩰ
ᩰ

නᢙ
Talo
talo-n
talo
talo-a
talo-na
talo-ksi
talo-ssa
talo-sta

ⶄᢙ
talo-t
talo-j-en
talo-t
talo-j-a
talo-i-na
talo-i-ksi
talo-i-ssa
talo-i-sta

ᗧ
ޟኅ㧔߇㧕
ޠ
ޟኅߩޠ
ޟኅࠍޠ
ޟኅ㧔ࠍ㧕
ޠ
ޟኅߣߒߡޠ
ޟኅߦ㧔ߥࠆ㧕
ޠ
ޟኅߩਛߢޠ
ޟኅߩਛ߆ࠄޠ
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ᩰ
ᚲᩰ
㔌ᩰ
ะᩰ
ᰳᩰ
ᩰ
ౕᩰ

talo-on
talo-lla
talo-lta
talo-lle
talo-tta

talo-i-hin
talo-i-lla
talo-i-lta
talo-i-lle
talo-i-tta
talo-i-ne
talo-i-n

ޟኅߩਛ߳ޠ
ޟኅߢޠ
ޟኅ߆ࠄޠ
ޟኅ߳ޠ
ޟኅߥߒߢޠ
ޟኅߣߣ߽ߦޠ
ޟኅߦࠃߞߡޠ

 േ⹖
 ᧻㧔1992: 675㧕ߦࠃࠆߣޔേ⹖ߪੱ⒓㧔නᢙⶄޔᢙߩ 1㨪3 ੱ⒓ߩઁߦฃേᒻߣ߁ਇቯੱ
⒓ᒻ߇ࠆ㧕
ᤨޔ㧔ޔㆊޔቢੌޔㆊቢੌ㧕
ޔᴺ㧔⋥⺑ᴺ᧦ޔઙᴺޔน⢻ᴺޔ
ᴺ㧕ߦࠃߞߡ⺆ᒻᄌൻߔࠆޕ
 4 ߟߩᤨ߇ߐࠇࠆߩߪ⋥⺑ᴺߩߺߢߩઁޔᴺߢߪޔㆊߩ߇ߐࠇࠆߩߺߢ
ࠆޕേ⹖ߪ⺆ޔᐙ-㧔ㆊᮡ⼂㧕-㧔ᴺᮡ⼂㧕-ੱ⒓⺆የߩࠃ߁ߦᵴ↪ߔࠆ߇⺑⋥ޔᴺએᄖߩᴺߦ
߅ߡߪㆊᮡ⼂ߪߟ߆ߕޔbe േ⹖ߢࠆ olla ࠍ↪ߡಽᨆ⊛ߦߐࠇࠆߦࠄߐޕฃേᒻߪޔ
⺆ᐙߦฃേߩᮡ⼂-tt(A)/-t(A)߇ߟߚฃേ⺆ᐙ߆ࠄዉ߆ࠇࠆޕ
 ุቯᒻߪุޔቯേ⹖ߣᧄേ⹖ࠍ↪ߡಽᨆ⊛ߦߐࠇุޔቯേ⹖߇ੱ⒓ᄌൻߔࠆޔߒߛߚޕ
ฃേޔᴺ㧔ᴺࠍ㒰ߊ㧕ߪᧄേ⹖ߦ␜ߐࠇࠆޕ
 ߐࠄߦ ╙ߪߦ⺆࠼ࡦࡦࠖࡈޔ1 ਇቯ⹖߆ࠄ╙ 4 ਇቯ⹖߹ߢߩ 4 ⒳ߩਇቯ⹖߇ࠅ ╙ޔ1 ਇ
ቯ⹖ߦߪ⍴ᒻߣ㐳ᒻ߇ࠆࠆࠁࠊޕㄉᦠᒻߪ╙ 1 ਇቯ⹖⍴ᒻߦߚࠅߩઁߩߘޔਇቯ⹖ߪᩰ
⺆የ㧔ߐࠄߦ႐วߦࠃߞߡߪᚲធየㄉ㧕ࠍ߁ޕ
 ၮᧄ⺆㗅
 ᧻㧔1992: 676-677㧕ߦࠃࠆߣޔၮᧄ⺆㗅ߪޟਥ⺆̆േ⹖̆ߘߩઁߩᚑಽ ߁ߣޠSVO ߢ
ࠆޕᒻኈ⹖ୃ㘼ฏޔዻᩰฬ⹖ฏ߅ࠃ߮ᢙ⹖ߪୃߦ߽ߣޔ㘼ߐࠇࠆฬ⹖ߦవⴕߔࠆޕ೨⟎⹖ޔᓟ
⟎⹖ߣ߽ߦ↪ࠄࠇࠆ߇ޔᓟ⟎⹖ߩᢙߩᣇ߇ୟ⊛ߦᄙޕᲧセ᭴ᢥߢᲧセߩၮḰࠍߔฬ⹖
ฏߪޔᒻኈ⹖㧔ߩᲧセ⚖㧕ߩ೨ߦ߽ᓟߦ߽ࠇࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
 ⇼ᢥߪޔᢥߩᚑಽߩߕࠇ߆ߦ೨ធ⺆=kO ࠍߟߌߡᢥ㗡ߦ⒖േߐߖࠆ߆ޔᢥߩᚑಽߩߕ
ࠇ߆ࠍ⇼⹖ߦ⟎߈឵߃ߡᢥ㗡ߦ⒖േߐߖࠆߎߣߦࠃߞߡࠄࠇࠆߩࠇߕޕ႐ว߽ޔᢥߩઁ
ߩᚑಽߩ⺆㗅ߪᐔคᢥߣห᭽ߢࠆߩ߇᥉ㅢߢࠆޕ
 ⸒⺆ᢥൻ㑐ㅪࠨࠗ࠻
 ࡈࠖࡦࡦ࠼⺆ߦߟߡߩ㑐ㅪࠨࠗ࠻ߪᢙᄙߊࠆ߇ߩߘޔਛߢ߽⸒⺆ᢥൻቇ⠌ߦ↪ߥ
߽ߩߣߒߡޔએਅߦߊߟ߆ࠍ⚫ߔࠆޕ
 Helsinginsanomat㨇http://www.helsinginsanomat.fi㨉̆ࡈࠖࡦࡦ࠼ߩᣂ⡞ߩਛߢ⺒⾼ޔ⠪ᢙ߇
ᦨ߽ᄙࡋ࡞ࠪࡦࠡࡦࠨࡁࡑ࠶࠻⚕ߩ㑛ⷩࠨࠗ࠻ޕWeb ߢ㈩ାߐࠇࠆᦨᣂ⸥ tuoreimmat
uutiset ߪήᢱߢ㑛ⷩน⢻ߛ߇ᦺޔೀ⸥߇㑛ⷩߢ߈ࠆߩߪᢱߢᄾ⚂ߒߚ⾼⺒⠪ߩߺޕ
 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura㧔ࡈࠖࡦࡦ࠼ᢥቇදળ㧕
㨇http://www.finlit.fi/index.htm㨉
̆ࡈࠖ
ࡦࡦ࠼ߢᦨ߽ᄢⷙᮨߥᢥቇຠ㑐ଥߩ ␠ޕSKS ߩ⇛⒓ߢⷫߒ߹ࠇࠆޕ᳃ଶቇޔᱧผ
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ቇ⺆⸒ޔቇߥߤߦ㑐ㅪߒߚቇⴚᦠ߽ᄙߊ ߐࠇߡࠆߢࡦࠗࡦࠝޕ࿑ᦠߩ⾼߽ߢ߈
ࠆޕ
 Supisuomea㨇http://www.yle.fi/opinportti/supisuomea/㨉̆ࡈࠖࡦࡦ࠼ᦨᄢߩㅍዪ YLE
㧔Yleisradio㧕ߦࠃࠆߪߓߡߩ TV ࡈࠖࡦࡦ࠼⺆⻠ᐳߩ࠙ࠚࡉࡍࠫࠍ࠻࠶ࠠࠬߩ⚵⇟ޕ
㑛ⷩߢ߈ࠆ߶߆ޔⓣၒ✵⠌㗴߿⡞߈ขࠅ✵⠌㗴㧔㖸ჿߟ߈㧕߽ࠆޕ
 ࡈࠖࡦࡦ࠼ᐭⷰశዪ㨇http://www.moimoifinland.com/㨉̆ࡈࠖࡦࡦ࠼ߦߟߡߩၮᧄ
ᖱႎߩઁޔฦ⒳ࠗࡌࡦ࠻ⷰߤߥࠕ࠷ޔశߦ㑐ㅪߒߚᖱႎࠍឭଏߒߡࠆޕ
 ࡈࠖࡦࡦ࠼ࡦ࠲㨇http://www.finstitute.gr.jp/㨉̆ࡈࠖࡦࡦ࠼ߦ㑐ߒߡޔቇⴚ㑐ଥ⠪
⎇ⓥ⠪ߥߤߦᔅⷐߥᖱႎߩឭଏ߿㑐ଥᯏ㑐ߩ⚫ࠍⴕ߁߶߆ࠕࠖ࠺ࡔޔᣇ㕙ߦ߽ߎࠇࠄߩ
ಽ㊁ߩᖱႎឭଏࠍߒߡࠆ⇐ߚ߹ ޕቇߦߟߡ߽⻠ޔᐳ߿ᅑቇ㊄ߦ㑐ߔࠆᖱႎឭଏߥߤࠍ
ⴕߞߡࠆޕ

ߪߓߦ
 ࡈࠖࡦࡦ࠼⺆ߦ߅ߡߚߞߣߤߥޠᧄߩ⑳ޟᚲߦߪޔએਅߩ 3 ߟߩ࠲ࠗࡊ߇⠨߃
ࠄࠇࠆޕ
Ԙ Double-Marking ဳ㧔એਅ DBM㧕
㧦
㧔ੱ⒓ઍ㧕ฬ⹖-ዻᩰ㧗ฬ⹖-ᚲធየㄉ
ԙ Head-Marking ဳ㧔એਅ HM㧕
㧦Ǿ㧗ฬ⹖-ᚲធየㄉ
Ԛ Dependent-Marking ဳ㧔એਅ DM㧕
㧦
㧔ੱ⒓ઍ㧕ฬ⹖-ዻᩰ㧗ฬ⹖-Ǿ
 ߒ߆ߒޔDBM ߩ᭴ㅧࠍขࠆߩߪᚲ⠪߇ੱ⒓ઍฬ⹖ߩ႐วߩߺߢޔ᥉ㅢฬ⹖߹ߚߪ࿕ฬ⹖
ߩ႐วߪᚲធየㄉࠍขࠄߕޔDM ߩ᭴ㅧߦߥࠆߣߐࠇߡࠆޔߚ߹ޕᚲ⠪߇ੱ⒓ઍฬ⹖ߩ
႐วޔญ⺆ᢥ⺆ߣ߽ߦઍ⺆ߢߪੱ⒓ߦࠃߞߡᚲ᭴ㅧߩㆬᛯᣇᴺ߇⇣ߥߞߡࠆߎߣ߇వ
ⴕ⎇ⓥߦࠃࠅᜰ៰ߐࠇߡࠆޕ
 ᧄ⺰ᢥߢߪޔᣂ⡞⸥ࠍၮߦߒߚࠦࡄࠬߦ߅ߌࠆᚲߩ↪߆ࠄޔઍᢥ⺆ࡈࠖࡦ
ࡦ࠼⺆ߢߩᚲ᭴ㅧߩะࠍಽᨆߔࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߔࠆ⺰ᧄޔ߅ߥޕᢥߢᛒ߁ࡈࠖࡦࡦ࠼⺆
ߣߪޔ㚂ㇺࡋ࡞ࠪࡦࠠࠍਛᔃߣߒߡ↪ࠄࠇࠆㅢ⺆ߩߎߣߢࠆޕ

వⴕ⎇ⓥ
 Ikola㧔2001㧕߿⩆ፉ㧔1992㧕ߥߤߩᢥᴺ⺑ᦠߩᄙߊߦߪޔᚲធየㄉߦߟߡߩ⸥ㅀ߇
ࠄࠇࠆޕᚲធየㄉࠍ࠹ࡑߣߒߚ⎇ⓥߪ Kangasmaa-Minn㧔1986㧕߿ Toivonen㧔1997㧕ߥߤ߇
ࠆޕ
 ᧄ▵ߢߪߩ⺆࠼ࡦࡦࠖࡈߕ߹ޔᚲ᭴ㅧߦߟߡవⴕ⎇ⓥࠍⷰߔࠆߩߘޕߢੱޔ⒓ߦ
ࠃࠆᚲ᭴ㅧߩಽߌߩ㆑ࠍࠆޕ
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 ࡈࠖࡦࡦ࠼⺆ߩᚲ᭴ㅧ
 వㅀߒߚࠃ߁ߦߩ⺆࠼ࡦࡦࠖࡈޔᚲ᭴ㅧߦߪ 3 ߟߩ࠲ࠗࡊ߇ࠆੱޕ⒓ઍฬ⹖ߩዻᩰᒻ
߅ࠃ߮ᚲធየㄉߪએਅߩࠃ߁ߥ♽ߦߥߞߡࠆޕ
  ੱ⒓ઍฬ⹖ߩዻᩰᒻߣᚲធየㄉ
ੱ⒓㧛ᢙ
1
2
3

minun
sinun
hänen

නᢙ
-ni
-si
-nsA㨪-Vn

ⶄᢙ
meidän
-mme
teidän
-nne
heidän
-nsA㨪-Vn
㧔⩆ፉ 1992: 36-38 ࠍၮߦ╩⠪ᚑ㧕

 3 ੱ⒓ߦ߅ߡߪޔᚲធየㄉߪනⶄㅢߢࠆ⩆ߦࠄߐޕፉ㧔1992: 152-153㧕ߦࠃࠆߣⵍޔ
ᚲ⠪ฬ⹖߇ಽᩰޔ᭽ᩰޔᄌᩰޔౝᩰޔᩰޔᚲᩰޔ㔌ᩰޔะᩰޔᰳᩰޔᩰࠍߣࠆ႐วޔ3
ੱ⒓ߩᚲធየㄉߪฬ⹖ߩ⺆ᧃᲣ㖸㧗n ߣ߁ᒻᘒߦߥࠆ႐ว߽ࠆޕ
 એਅߪ DBM ߩᚲߩ3ߢࠆޕ
㧔1㧕Minu-n
nime-ni
on Mikko Penttilä.
⑳-GEN. ฬ೨-POSS.1SG. be ࡒ࠶ࠦࡍࡦ࠶࠹ࠖ

ߩ⑳ޟฬ೨ߪࡒ࠶ࠦࡍࡦ࠶࠹ࠖߢߔޕ
ޠ
㧔⩆ፉ 1992: 39㧕
 ᚲធየㄉ߇ᢳᩰฬ⹖ߦߟߊ႐วߩ᭴ㅧߪޔฬ⹖-ᩰ⺆የ-ᚲធየㄉߣߥࠆޕ
㧔2㧕Auto hiljentä-ä
vauhti-a-an.
ゞ

⪭ߣߔ-3SG. ㅦᐲ-PAR.-POSS.3SG.

ޟゞ߇ࠬࡇ࠼ࠍ⪭ߣߔޕ
ޠ
㧔⩆ፉ 1992: 39㧕
 ⩆ፉ㧔1992: 152-153㧕ߦࠃࠆߣޔᚲធየㄉࠍߣࠅ߁ࠆᩰߪౕᩰࠍ㒰ߊ 14 ߩᩰࠅ߹ߟޔਥᩰޔ
ዻᩰޔኻᩰޔಽᩰޔ᭽ᩰޔᄌᩰޔౝᩰޔᩰޔᩰޔᚲᩰޔ㔌ᩰޔะᩰޔᰳᩰޔᩰߢࠆޕ
ߒ߆ߒޔታ㓙ߦࠦࡄࠬ߆ࠄ↪ࠍขߞߚ⚿ᨐޔᚲធየㄉࠍ߁ᰳᩰᒻߩฬ⹖ߪࠄࠇߥ߆ߞ
ߚޔߪࠇߎޕᰳᩰᒻฬ⹖߇ࡈࠖࡦࡦ࠼⺆ోߦ߅ߡ߽㗫ᐲ߇ૐߎߣߦࠃࠆߣᕁࠊࠇࠆޕ
 ᚲ⠪߇᥉ㅢฬ⹖࿕ฬ⹖⇼ߪࠆޔ⹖ߢࠆ႐วޔᚲធየㄉߪߟ߆ߥߎߣ߇
Pierrehumbert㧔1980: 615㧕
ޔToivonen㧔1997: 389㧕ߥߤߢᜰ៰ߐࠇߡࠆޔࠅ߹ߟޕᚲ⠪߇ੱ
⒓ઍฬ⹖એᄖߩ႐วߪ DM ߩ᭴ㅧߦߥࠆޕ
㧔3a㧕Mati-n
vaimo (*Mati-n vaimo-nsa)
ࡑ࠶࠹ࠖ-GEN.

ᆄ

ᆄ-POSS.3SG.

ߩࠖ࠹࠶ࡑޟᆄޠ

3 ᢥߩᒻᘒ⚛ಽᨆ߅ࠃ߮ࠣࡠࠬߪ╩⠪ߦࠃࠆ⇛ߩࠬࡠࠣޕภߦߟߡߪᧄޔᢥᓟߩ⇛ภ৻ⷩࠍෳᾖޔߚ߹ޕౖߩᢿ
ࠅ߇․ߦߥ߽ߩߪోߡࠦࡄࠬ߆ࠄᓧࠄࠇߚ↪ߢࠆޕ

− 324 −

㧔3b㧕Kene-n vaimo? (*Kene-n vaimo-nsa?)
⺕-GEN.

ᆄ

ᆄ-POSS.3SG.

ߩ⺕ޟᆄ߆ޕ
ޠ
㧔Pierrehumbert 1980: 615㧕
 ߐࠄߦޔKangasmaa-Minn㧔1986: 8㧕ߦࠃࠆߣޔญ⺆ߢߪ minun, sinun, hänen ߩઍࠊࠅߦ mun, sun,
sen ߇↪ࠄࠇࠆߎߣ߇ࠆߣ߁ޕmun, sun ߣߪ 12 ੱ⒓ઍฬ⹖ߩዻᩰᒻߩ⋭⇛ᒻߢࠅޔ
ญ⺆ߢࠃߊࠊࠇࠆޔߣࠆࠃߦࠞࡇࠬࡉࠖ࠹ࠗࡀࠆޔߡߒߘޕmun, sun ࠍ↪ߚ႐วޔ
ᚲធየㄉߪᄬࠊࠇࠆะߦࠆߣ߁ޕ
 sen ߪᜰ␜ઍฬ⹖ seߩޠࠇߘޟዻᩰᒻߢࠆޕse ߪᧄ᧪ή↢‛ߦ↪ࠄࠇࠆ߇ޔญ⺆ߢߪ
↢‛ߦ߽ޟᓐ㧔ᅚ㧕
ߩޠᗧߢ↪ࠄࠇࠆߎߣ߇ࠆޕse ߩⶄᢙᒻߢࠆ ne ߽ห᭽ߦޔ
ޟᓐ㧔ᅚ㧕
ࠄߩޠᗧߢࠊࠇࠆߎߣ߇ࠆޕIkola㧔2001: 76㧕ߦߪޟᢥߩਥ⺆߇↢‛ߢߥߌࠇ߫ޔᚲ
ធየㄉߩઍࠊࠅߦߒ߫ߒ߫ᜰ␜ઍฬ⹖ߩዻᩰᒻ߇↪ࠄࠇࠆ⸥߁ߣޠㅀ߇ࠆ߇ޔਥ⺆㧔ᚲ
⠪㧕߇↢‛ߢࠆ႐วߩ sen ߩ↪ߦߟߡߪᜰ៰߇ߥޕToivonen㧔1997: 389㧕ߪੱ㑆એ
ᄖߩ↢‛߇ᚲ⠪ߩ႐วߦ sen ߇ࠊࠇߩߘޔ႐วᚲធየㄉߪߟ߆ߥߣᜰ៰ߒߡࠆޕ
 ߥ߅ޔᚲធየㄉߪಽ⹖߿ਇቯ⹖ߥߤߦ߽ߟ߈ޔᚲએᄖߩᯏ⢻ࠍ߽ߟߎߣ߇ࠆޕએਅߪ
ᚲធየㄉ߇ᜂ߁↪ᴺࠍ Kanerva㧔1987: 499㧕ߦߒߚ߇ߞߡ߹ߣߚ߽ߩߢࠆޕ
Σ㧕ฬ⹖ߩᚲ⠪
Jorma puhu-i koira-lle-en.
࡛࡞ࡑ ߔ-P. ›-ALL.-POSS.3SG.

⥄ߪࡑ࡞࡛ޟಽߩ›ߦߒ߆ߌߚޕ
ޠ
Τ㧕ᓟ⟎⹖ߩᚲ⠪
Tule-t=han
kanssa-mme.
᧪ࠆ-2SG.=PC. ৻✜ߦ-POSS.1PL.

ޟำߪ⑳ߚߜߣ৻✜ߦⴕߊߩߛࠈ߁ߨޕ
ޠ
Υ㧕ᵷ↢ฬ⹖ᵷ↢ᒻኈ⹖ߩਥ⺆
Laula-mise-sta-nne
ei

tule mitään.

߁-4INF.-ELA.-POSS.2PL. NEG.3SG. ᧪ࠆ

߽

ޟำߚߜ߇ߞߡ߽ߦ߽ߥࠄߥޕ
ޠ
Lähettä-mä-ssä-ni

viesti-ssä

ol-i virhe.

ㅍࠆ-3INF.-INE.-POSS.1SG. ࡔ࠶ࠫ-INE. be-P. ⺋ࠅ

߇⑳ޟㅍߞߚࡔ࠶ࠫߦ⺋ࠅ߇ࠅ߹ߒߚޕ
ޠ
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Φ㧕ᒻኈ⹖ߦ߅ߌࠆᲧセኻ⽎
He o-vat
kaltais-i-a-si
ᓐࠄ be-3PL.

ihmis-i-ä.

ૃߡࠆ-PL.-PAR.-POSS.2SG. ੱ-PL.-PAR.

ޟᓐࠄߪߥߚߩࠃ߁ߥੱߚߜߛޕ
ޠ
Χ㧕ᤨ㑆ߩઃട▵㧔temporal adjunct clauses㧕
ߘߩઁߩઃട▵ߩਥ⺆⋡⊛▵
Kompastu-i-n
juos-te-ssa-ni.
ߟ߹ߠߊ-P.-1SG. ࠆ-2INF.-INE.-POSS.1SG.

ޕߚߠ߹ߟᤨߚߡߞߪ⑳ޟ
ޠ
Livist-i=kö

konna

huomaa-ma-tta-si.

ߎߘߎߘㅏߍࠆ-P.=INT. ߏࠈߟ߈ ᳇ߠߊ-3INF.-ABE.-POSS.2SG.

ߪ߈ߟࠈߏߩߘޟำ߇᳇ߠ߆ߥ߁ߜߦㅏߍߚߩ߆ޕ
ޠ
Syö-mme

elä-ä-kse-mme.

㘩ߴࠆ-1PL. ↢߈ࠆ-1INF.-TRA.-POSS.1PL.

ߦߚࠆ߈↢ߪߜߚ⑳ޟ㘩ߴࠆޕ
ޠ
Ψ㧕⺆ߦߚࠆ▵ߩਥ⺆
Jorma kerto-o
tule-va-nsa.
࡛࡞ࡑ ⸒߁-3SG. ᧪ࠆ-PR.PART.-POSS.3SG.

ޕࠆߡߞ⸒ߣࠆ᧪ߪࡑ࡞࡛ޟ
ޠ
 Σએᄖߩ↪ᴺߪޔᚲធየㄉ߇ᜂ߁ᧄ᧪ߩᚲߩᯏ⢻ߣߪߐࠇࠆᔅⷐ߇ࠆߣᕁࠊࠇࠆޕ
ᧄ⺰ᢥߦ߅ߌࠆᚲ߅ࠃ߮ᚲ᭴ㅧߣߞߚ↪⺆ߦ߅ߌࠆޟᚲޔߪߣޠΣߩ↪ᴺ߹ߟޔ
ࠅޟA ߩ Bߩ᧪ᧄ߁ߣޠᚲ↪ᴺࠍᜰߔߚޔਥ⺆߿⋡⊛⺆ߥߤߩᯏ⢻ࠍ߽ߞߚᚲធየㄉ
ߩ㗴ߪᛒࠊߥޕ
 ੱ⒓ߦࠃࠆᚲ᭴ㅧߩㆬᛯ᧦ઙߩ㆑
 ᚲߦ߅ߡᚲ⠪߇ੱ⒓ઍฬ⹖ߢߒ߁ࠆ႐วޔDBM ᭴ㅧߣ HM ᭴ㅧߩ 2 ࠲ࠗࡊߦ
ಽ߆ࠇࠆޕ᭴ㅧㆬᛯߩ᧦ઙߪੱ⒓ߦࠃࠅ⇣ߥࠆޕએਅࠃࠅޔ12 ੱ⒓߅ࠃ߮ 3 ੱ⒓ߩᚲ᭴ㅧ
ߩㆬᛯ᧦ઙߩ㆑ࠍߡߊޕ
  ੱ⒓ߩ႐ว
 Ikola㧔2001: 76㧕ߦߪޔ
ޟ12 ੱ⒓ઍฬ⹖ߩዻᩰᒻߪޔઍฬ⹖ߦࠃࠆᒝ⺞߇․ߦᦸ߹ࠇߥߌࠇ
߫ᚲᒻᘒߩ೨ߦߪᔅⷐߢߪߥޕࠆߣޠห᭽ߩ⸥ㅀߪ Kangasmaa-Minn㧔1986: 8㧕
ޔSakuma
㧔1994: 29㧕
ޔToivonen㧔1997: 390㧕ߥߤߦ߽ࠄࠇࠆޕએਅߦࠍ␜ߔޕ
㧔4a㧕Tässä on vaimo-ni.
ߎߎߦ be ᆄ-POSS.1SG.

ߩ⑳ߦߎߎޟᆄ߇ࠆޕ
ޠ
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㧔4b㧕Minu-n
⑳-GEN.

vaimo-ni

e-i

ole

ᆄ-POSS.1SG. NEG.-3SG.

be

sellainen

kuin

sinu-n.

ߘߩࠃ߁ߥ 㨪ߩࠃ߁ߦ ำ-GEN.

ߩ⑳ޟᆄߪำߩᅏߐࠎߩࠃ߁ߥੱߢߪߥޕ
ޠ
㧔Ikola 2001: 76㧕
 ߎߩߎߣ߆ࠄޔ12 ੱ⒓ߦ㑐ߒߡੱ⒓ઍฬ⹖ߩዻᩰᒻߪޔᚲ⠪ࠍᒝ⺞ߔࠆᓎഀࠍᜂ߁ߎߣ
߇ࠊ߆ࠆࠅ߹ߟޕᚲ⠪߇ 12 ੱ⒓ߩ႐วޔᚲ⠪߇ᒝ⺞ߐࠇࠆ႐วߪ DBM ᭴ㅧߣߥࠅ․ޔ
ߦᒝ⺞ߐࠇߥ႐วߪ HM ᭴ㅧߦߥࠆޕ
  ੱ⒓ߩ႐ว
 ᢥߩਥ⺆ߣᚲ⠪߇ߕࠇ߽ 3 ੱ⒓ߢࠆ႐วੱޔ⒓ઍฬ⹖ߩዻᩰᒻߩήߦࠃࠅᗧ߇
㆑ߞߡߊࠆߎߣ߇ⶄޔᢙߩవⴕ⎇ⓥߢᜰ៰ߐࠇߡࠆޕ3 ੱ⒓ߩᚲ᭴ㅧߦߟߡޔSakuma
㧔1994: 29㧕ߪޟ3 ੱ⒓ߩੱ⒓ઍฬ⹖ߩዻᩰᒻߪޔਥ⺆ߣᚲ⠪ߩᜰ␜ኻ⽎߇หߓߢࠇ߫↪
ࠄࠇߥޕࠆߡߒߣޠToivonen㧔1997: 390-391㧕߽ห᭽ߩᜰ៰ࠍߒߡࠆ⩆ޔߚ߹ޕፉ㧔1992:
38㧕ߦ߽એਅߩࠃ߁ߥ⸥ㅀ߇ࠆޕ
 minun, sinun, meidän, teidän ߣ߁ዻᩰߪ⋭⇛ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ߇ޔhänen, heidän ߪ߆߁ࠍࠇߘޔ
ࠊߥ߆ߢᗧߦ㆑߇ߡߊࠆޕhänen, heidän ߪਥ⺆એᄖߩੱࠍߐߒߣߥ߇ࠇߘޔਥ⺆ߩੱ
ࠍߐߔޕ
 Mikko tapasi hänen siskonsa.
  Mikko ߪᓐߩᆂߦળߞߚޕ
㧔ਥ⺆ Mikko એᄖߩੱߩᆂ㧕
 Mikko tapasi siskonsa.
  Mikko ߪᓐߩᆂߦળߞߚޕ
㧔ਥ⺆ Mikko ⥄りߩᆂ㧕

 ߐࠄߦޔਭ㑆㧔2004: 101㧕ߪޟᓥዻ▵ਛߦዻᩰ㧗ᚲធየㄉ߇ࠆ႐วޔᚲធየㄉߪਥ
▵ߩਥ⺆ࠍᜰߔޔߡߒߣޠએਅߩࠃ߁ߥࠍߍߡࠆޕ
㧔5a㧕Pekka pysyi, että Liisa siivoa-isi
häne-n huonee-nsa.
ࡍ࠶ࠞ 㗬-P. that ࠨ 㒰ߔࠆ-COND. ᓐ-GEN. ㇱደ-POSS.3SG.

⥄ߦࠨߪࠞ࠶ࡍޟಽ㧔㧩ࡍ࠶ࠞ㧕ߩㇱደߩ㒰ࠍ㗬ࠎߛޕ
ޠ
㧔5b㧕Pekka pysyi, että Liisa

siivoa-isi

huonee-nsa.

ࡍ࠶ࠞ 㗬-P. that ࠨ 㒰ߔࠆ-COND. ㇱደ-POSS.3SG.

⥄ߦࠨߪࠞ࠶ࡍޟಽ㧔㧩ࠨ㧕ߩㇱደߩ㒰ࠍ㗬ࠎߛޕ
ޠ
㧔ਭ㑆 2004: 101㧕
 ߟ߹ࠅޔ3 ੱ⒓߇ᚲ⠪ߩ႐วޔᢥߦ߅ߌࠆਥ⺆ߣᚲ⠪߇৻⥌ߒߡࠇ߫ HM ᭴ㅧߦ৻ޔ
⥌ߒߡߥߌࠇ߫ DBM ᭴ㅧߦߥࠆߣ߁ේೣ߇ࠆޕ
 ৻ᣇޔIkola㧔2001: 76㧕ߪޟᚲធየㄉ߇↢‛ߢࠆᢥߩਥ⺆ࠍ␜ߔߥࠄ߫ੱޔ⒓ઍฬ⹖ߩ
ዻᩰᒻߪ↪ࠄࠇࠆᔅⷐ߇ߥⷙߩߎޔ߽ࠄ߇ߥߒߣޠೣߪߒ߫ߒ߫⎕ࠄࠇࠆߣᜰ៰ߒߡࠆޕ
Ikola ߪ 3 ߟߩࠍߍߡࠆ߇ޔ3 ੱ⒓ਥ⺆ߢᓟ⟎⹖߿ಽ⹖߇ᚲធየㄉࠍ߁ߣޔ1 ੱ⒓
ਥ⺆ߩߢࠅޔ3 ੱ⒓ਥ⺆ߢฬ⹖߇ᚲធየㄉࠍ߁߇ߥ߆ߞߚࠅ߹ߪߡ߅ߦ▵ᧄޕ

− 327 −

ㆡಾߢߪߥߚߪߩࠄࠇߎޔᒁ↪ߒߥߥ߁ࠃߩߘޔߒ߆ߒޕᄖࠍ Ikola㧔2001: 76㧕߇
ᜰ៰ߒߡࠆߎߣࠍ⠨߃ࠆߣޔᢥߩਥ⺆ߣᚲ᭴ㅧߦ߅ߌࠆᚲ⠪ߩ৻⥌ਇ৻⥌ߦࠃߞߡޔ
ᚲ᭴ㅧ߇ᔅߕߒ߽෩ኒߦಽߌࠄࠇߡߪߥߣᕁࠊࠇࠆ⺰ᧄޕᢥߢߪࠄ߆ࠬࡄࠦޔᓧ
ࠄࠇߚ࠺࠲ߦ߅ߡߤߩࠃ߁ߥᚲ᭴ㅧߩ࠲ࠗࡊ߇ࠆߩ߆ࠍ⏕ߔࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߒߡ
ࠆߚౕޔ⊛ߦᢥ⣂ࠍ⠨ᘦߒߡ෩ኒߦಽ㘃㓸⸘ߔࠆߎߣߪㆱߌࠆߩߎޔߒ߆ߒޕ㗴ߪ
ᓟߩ⺖㗴ߣߒߡ⠨߃ߡߊޕ

⎇ⓥᣇᴺ
 ᧄ⺰ᢥߢ↪ߔࠆ࠺࠲ߪޔFinnish IT center for science㧔ࡈࠖࡦࡦ࠼ቇⴚࠦࡦࡇࡘ࠲ࡦ
࠲㧕߇ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ߦ㐿ߒߡࠆࠦࡄࠬ Kielipankki ࠍ↪ߡᬌ⚝ߒߚߩߎޕ
Kielipankki ߪޔᣂ⡞⸥ࠍਥߦ㍳ߒߡࠆࠦࡄࠬߢࠆߦࠬࡄࠦߩߎޔߦࠄߐޕ㍳ߐ
ࠇߡࠆ࠺࠲ߪోߡຠ⹖߅ࠃ߮ᩰᒻߩಽ㘃߇ߐࠇߡࠆߚ․ޔቯߩ⺆ฏߦߟߡߩᬌ⚝ߪ
Ყセ⊛ኈᤃߢࠆޕ
 ࿁ߪ Kielipankki ߩਛ߆ࠄޔDemari ߩ 2000 ᐕߦ⊒ⴕߐࠇߚ⸥ߩ࠺࠲㧔એਅ Demari 2000
ߣߔࠆ㧕ࠍ↪ߚޕDemari ߪ㚂ㇺࡋ࡞ࠪࡦࠠߢ ߐࠇߡࠆޔᲧセ⊛ⷙᮨߩዊߐᣂ⡞ߢ
ࠆޕDemari 2000 ࠍࠦࡄࠬ࠺࠲ߣߒߡណ↪ߒߚߩߪޔᣂ⡞࠺࠲ߩਛߢᦨ߽ᣂߒᐕઍߩ⾗
ᢱߢߞߚߎߣߣ࠲࠺ޔ㊂߇࿁ߩ⎇ⓥߦ߅ߡߪㆡᒰߢࠆߣ್ᢿߒߚߎߣߦࠃࠆޕDemari
2000 ߩ✚⺆ᢙߪ⚂ 66 ਁ⺆⸥ޔߩ✚ᢙߪ 2196 ߢࠆޕ
 ᬌ⚝ߪੱޔ⒓ઍฬ⹖ߩዻᩰᒻ߅ࠃ߮ᚲធየㄉࠍࠠࡢ࠼ߦⴕߞߚޕ12 ੱ⒓ઍฬ⹖ߦߟ
ߡߪ mun, sun ߣߞߚ⋭⇛ᒻޔ3 ੱ⒓ߦߟߡߪᜰ␜ઍฬ⹖ߩዻᩰᒻ߽ࠠࡢ࠼ߦࠎߛޕ
ੱ⒓ઍฬ⹖એᄖߩฬ⹖߿⇼⹖߇ᚲ⠪ߢࠆ႐วߩᚲ᭴ㅧߦߟߡߪޔฬ⹖ߩዻᩰᒻ߇ⷙ
ೣ⊛ߦࠇߥޔᚲធየㄉ߽ේೣߣߒߡࠇߥߚᤨޔὐߢߪᬌ⚝߇㕖Ᏹߦ࿎㔍ߢ
ࠆޕ᥉ㅢฬ⹖ߥߤ߇ᚲ⠪ߩ႐วߩᚲߩᬌ⚝ߪᓟߩ⺖㗴ߣߒޔ࿁ߪᛒࠊߥޕ
 ↪ࠍߔࠆ㓙ߪޔ
ޟA ߩ B߁ߣޠᚲߩᗧࠍ߽ߜⵍޔᚲ⠪ฬ⹖߇߹ࠇߡࠆ
ߢࠆߎߣࠍ᧦ઙߣߒߚ ⸘ߪ↪ޕ8091 㧔ฬ⹖ߩᢙ㧕ᓧࠄࠇߚࠍࠄࠇߎޕએਅߩࠃ߁ߥⷰὐ
߆ࠄಽ㘃ߒߚޕ
Ԙ ᚲ᭴ㅧߩ࠲ࠗࡊ㧔ᚲ⠪ࠍߔฬ⹖ޔᚲធየㄉߩήߦࠃࠆಽ㘃㧕
ԙ ⵍᚲ⠪ࠍߔฬ⹖ߩᩰ
 ᧄ⺰ᢥߢᛒ߁࠺࠲ߩ߁ߜޔᚲធየㄉ߇ߟߊⷐ⚛ߪฬ⹖ߦ㒢ቯߒߡࠆߚޔᚲធየㄉ
ࠍ߁ฬ⹖એᄖߩ⺆ߦߟߡߪ⠨ኤኻ⽎߆ࠄᄖߒߡࠆߪࠄࠇߎޕਥߦᓟ⟎⹖ߢࠆޔߦࠄߐޕ
೨ᓟߩ⺆ฏߣᾫ⺆ࠍᒻᚑߒߡࠆ↪ߦߟߡ߽ޔᩰᒻߥߤ߇ቯ߹ߞߡࠆߚ⠨ኤኻ⽎߆ࠄ
ᄖߒߚޕᚲធየㄉࠍ߁ฬ⹖એᄖߩ⺆߅ࠃ߮ᾫ⺆ߦߟߡߪ 4.3.ߢ⸒ߔࠆޕ

࠺࠲ಽᨆ
 Demari 2000 ߩਛߢᚲߪ⸘ 8091 㧔ฬ⹖ߩᢙ㧕ᓧࠄࠇߚޔߕ߹ࠍࠄࠇߎޕᚲ᭴ㅧߩ
࠲ࠗࡊ߅ࠃ߮ⵍᚲ⠪ࠍߔฬ⹖ߩᩰߦࠃࠅಽ㘃ߒߚߢ⠨ኤߒߡߊޕ
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 ᚲ᭴ㅧߩ࠲ࠗࡊߦࠃࠆಽ㘃
 ߹ߕޔDBMޔHMޔDM ߩ 3 ߟߩ࠲ࠗࡊࠍၮḰߦ↪ࠍಽ㘃ߒߚ ߪߡߟߦࠄࠇߎޕ1.ߢ␜
ߒߚ߇ޔౣᐲએਅߦߍߡ߅ߊޕ
Ԙ Double-Marking ဳ㧔એਅ DBM㧕
㧦
㧔ੱ⒓ઍ㧕ฬ⹖-ዻᩰ㧗ฬ⹖-ᚲធየㄉ
ԙ Head-Marking ဳ㧔એਅ HM㧕
㧦Ǿ㧗ฬ⹖-ᚲធየㄉ
Ԛ Dependent-Marking ဳ㧔એਅ DM㧕
㧦
㧔ੱ⒓ઍ㧕ฬ⹖-ዻᩰ㧗ฬ⹖-Ǿ
 એਅߩ 3 ߪᚲ⠪ߩੱ⒓ᢙߦ 3 ߟߩ࠲ࠗࡊߩ㗫ᐲࠍ㓸⸘ߒߚ߽ߩߢࠆޕ
㨇 㨉ౝߪฦ
ੱ⒓ᢙߩว⸘ߦኻߔࠆഀวޔ
㧔 㧕ౝߪోߡߩ↪ߩว⸘ߦኻߔࠆഀว㧔ߕࠇ߽නߪ㧑ޔ
ዊᢙ╙ 2 ࠍ྾ᝥ㧕ߢࠆޕ
  ᚲ᭴ㅧߩ࠲ࠗࡊ
1 ੱ⒓නᢙ
2 ੱ⒓නᢙ
3 ੱ⒓නᢙ
1 ੱ⒓ⶄᢙ
2 ੱ⒓ⶄᢙ
3 ੱ⒓ⶄᢙ
ว⸘

DBM
62㨇12.3㨉
4㨇7.4㨉
537㨇10.3㨉
64㨇8.1㨉
5㨇11.1㨉
214㨇14.6㨉
886㧔10.9㧕

HM
434㨇86.3㨉
47㨇87.0㨉
4673㨇89.3㨉
711㨇89.3㨉
39㨇86.7㨉
1239㨇84.8㨉
7143㧔88.3㧕

DM
7㨇1.4㨉
3㨇5.6㨉
22㨇0.4㨉
21㨇2.6㨉
1㨇2.2㨉
8㨇0.6㨉
62㧔0.8㧕

ว⸘
503㧔6.2㧕
54㧔0.6㧕
5232㧔64.7㧕
796㧔10.0㧕
45㧔0.5㧕
1461㧔18.0㧕
8091㧔100.0㧕

 ᢥ⺆ߢߪୟ⊛ߦ HM ߩ㗫ᐲ߇㜞ߎߣ߇ࠊ߆ࠆ⚿ߩߎޕᨐߪ⺞ᩏએ೨ߦ੍ᗐߒߡߚ߇ޔ
࠺࠲ߩ 8 ഀએߣ߁ᢙߪ੍ᗐએߢߞߚ৻ޕᣇޔDM ߪ߶ߣࠎߤ↪ࠄࠇߡߥߘޕ
ߒߡޔᚲ᭴ㅧߩ࠲ࠗࡊߪฬ⹖ߩੱ⒓߿ᢙߦߪᓇ㗀ߐࠇߥࠃ߁ߢࠆޕ
  3 ߦߪ mun, sun, sen ߣߞߚੱ⒓ઍฬ⹖ߩዻᩰᒻߩ⋭⇛ᒻ߹ߚߪᜰ␜ઍฬ⹖ߩ߽߹ࠇ
ߡࠆ ߒߛߚޕsen ߩ႐วߪ↢‛ਥ⺆ߩߦ㒢ࠆ߽ߩߣߔࠆޕ2 ੱ⒓නᢙᒻߩᚲ⠪ߢ߆ߟ
DM ߢߞߚߩߪੱޔ⒓ઍฬ⹖ߩዻᩰᒻߩ⋭⇛ᒻߢࠆ sun ࠍ↪ߚߩߺߢߞߚޕ
 એਅߦࠦࡄࠬ߆ࠄᓧࠄࠇߚࠍߍࠆޕᚲߩㇱಽߪᢳሼߢ␜ߔޕ
㨇1 ੱ⒓නᢙ㧛DBM㨉
㧔6㧕Minu-n ikäpolve-lta-ni

katoa-vat

työ-t.

⑳-GEN. ᐕઍ-ABL.-POSS.1SG. ᶖ߃ࠆ-3PL. -PL.

ߩ⑳ޟᐕઍ߆ࠄߪ߇ߥߊߥߞߡࠆޕ
ޠ
㨇1 ੱ⒓නᢙ㧛HM㨉
㧔7㧕Isoisä-ni
taistel-i punais-ten puole-lla.
ῳ-POSS.1SG. ᚢ߁-P.

⿒-GEN.

-ADE.

ߩ⑳ޟῳߪᏀ⠢ߩߢᚢߞߚޕ
ޠ
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㨇1 ੱ⒓නᢙ㧛DM㨉
㧔8㧕Minu-n aika-na

e-i

ole lausunto-a kene-ltä=kään evätty.

⑳-GEN. ᤨ㑆-ESS. NEG.-3SG. be

ჿ-PAR.

⺕-ABL.=PC. ุቯߔࠆ-PERF.

ᤨߩ⑳ޟ㑆ߦߪჿࠍุቯߔࠆ߽ߩߪ⺕߽ߥ߆ߞߚޕ
ޠ
㨇2 ੱ⒓නᢙ㧛DBM㨉
㧔9㧕Tiedä-t=kö,
että sinu-n

Nalle Puhi-si

on parempi

kuin

minu-n.

⍮ࠆ-2SG.=INT. that ำ-GEN. ࠽࠶ࡊࡅ-POSS.2SG. be ࠃࠅ⦟ 㨪ࠃࠅ ⑳-GEN.

ޟำߩ࠽࠶ࡊࡅ߇⑳ߩࠃࠅ߽⦟ߎߣࠍ⍮ߞߡࠆ߆ޕ
ޠ
㨇2 ੱ⒓නᢙ㧛HM㨉
㧔10㧕Miks-e-t
ole

kuin

sisko-si,

oikea ihminen.

ߥߗ-NEG.-2SG. be 㨪ߩࠃ߁ߦ ᆌᆂ-POSS.2SG. ᱜߒ ੱ㑆

ޟำߪߥߗ߅ᆌߐࠎߩࠃ߁ߦᱜߒੱ㑆ߢߪߥߩ߆ޕ
ޠ
㨇2 ੱ⒓නᢙ㧛DM㨉
㧔11㧕Turhi-a
investointe-ja
ή㚝ߥ-PAR.

tila-t

Ol-isi

ja

täällä

matkustaj-i-lle

be-COND.3SG. ߎߎߢ

ᛩ⾗-PAR.

su-n

ᣏⴕ⠪-PL.-ALL.

muu-t.

႐ᚲ-PL. ߘߒߡ ำ-GEN. ઁߩ‛-PL.

ߢߎߎޟᣏⴕ⠪ߚߜߦਈ߃ࠆࠬࡍࠬ߿ำߩઁߩ‛ߪή㚝ߥᛩ⾗ߦߥࠆߛࠈ߁ޕ
ޠ
㨇3 ੱ⒓නᢙ㧛DBM㨉
㧔12㧕Häne-n aamu-nsa

alkaa

jo

kello viide-ltä,

ᓐ-GEN. ᦺ-POSS.3SG. ᆎ߹ࠆ ᣢߦ 㨪ᤨ

5-ABL.

ޟᓐߩᦺߪ 5 ᤨ߆ࠄᣢߦᆎ߹ࠆޕ
ޠ
㨇3 ੱ⒓නᢙ㧛HM㨉
㧔13㧕Turja on ilmoitta-nut tyytymättömyyte-nsä käräjäoikeu-den tuomio-on.
࠻࠘࡞ࡗ be ๔ߍࠆ-PERF.

ਇḩ-POSS.3SG.

⸷⸩ᮭ-GEN.

ⵙ್-ILL.

⸩⸷ߪࡗ࡞࠘࠻ޟᮭߩⵙ್ߦኻߔࠆ⥄ಽߩਇḩࠍ๔ߍߚޕ
ޠ
㨇3 ੱ⒓නᢙ㧛DM㨉
㧔14㧕Oppi ol-i häne-n

normaali-a

liturgia-a,

jo-lla

pyri-ttiin

ᢎ߃ be-P. ᓐ-GEN. ㅢᏱߩ-PAR. ౖ␞-PAR. which-ADE. ദࠆ-PASS.P.

nostatta-ma-an
㜞ࠆ-3INF.-ILL.

pakolaisvastaisuu-tta.
㔍᳃ߩ᧪-PAR.

ޟᢎ߃ߣߪޔ㔍᳃ߩ᧪ࠍะߐߖࠆࠃ߁ദߚᓐߩㅢᏱߩౖ␞ߢߞߚޕ
ޠ
㨇1 ੱ⒓ⶄᢙ㧛DBM㨉
㧔15㧕Mutta muun muassa

meidä-n

ääne-mme
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men-i

Tarja Halose-lle,

ߒ߆ߒ

ߣࠅࠊߌ

⑳ߚߜ-GEN. ჿ-POSS.1PL. ⴕߊ-P. ࠲࡞ࡗࡂࡠࡀࡦ-ALL.

ߩߜߚ⑳ߌࠊࠅߣߒ߆ߒޟჿ߇࠲࡞ࡗࡂࡠࡀࡦߩ߽ߣߦዯߚޕ
ޠ
㨇1 ੱ⒓ⶄᢙ㧛HM㨉
㧔16㧕Vuon-na 1939 maa-mme
ᐕ-ESS.

ol-i vielä

jakaantu-nut

kahtia.

1939 ࿖-POSS.1PL. be-P. ߹ߛ ಽ߆ࠇࠆ-PERF. 2 ߟߦ

ޟ1939 ᐕޔᚒ߇࿖ߪ߹ߛ 2 ߟߦಽ߆ࠇߡߚޕ
ޠ
㨇1 ੱ⒓ⶄᢙ㧛DM㨉
㧔17㧕Meidä-n tehtävä
⑳ߚߜ-GEN. 

on pelata.
be

ㆆ߱

ߩߜߚ⑳ޟߪㆆ߱ߎߣߛޕ
ޠ
㨇2 ੱ⒓ⶄᢙ㧛DBM㨉
㧔18㧕Teidä-n
valinta-nne

osoittaa lopullisesti, että

ߥߚߚߜ-GEN. ㆬᛯ-POSS.2PL. ␜ߔ

ᦨ⚳⊛ߦ

mahdollisuus tulla valituksi myös kaikki-in
น⢻ᕈ

᧪ࠆ

ਇᐔ

㨪߽

nais-i-lla

on

that ᅚᕈ-PL.-ADE. be

tärkeimpi-in

tehtäv-i-in,

ోߡߩ-ILL. ࠃࠅ㊀ⷐߥ-ILL. -PL.-ILL.

ߩߜߚߚߥޟㆬᛯߪᦨ⚳⊛ߦޔᅚᕈߚߜ߇ࠄࠁࠆࠃࠅ㊀ⷐߥߦኻߒߡ߽ਇᐔࠍ⸒
߁น⢻ᕈ߇ࠆߎߣࠍ␜ߒߡࠆޕ
ޠ
㨇2 ੱ⒓ⶄᢙ㧛HM㨉
㧔19㧕Vahvist-i-tte
työsuunnitelma-nne ̆ onne-a
ታ⸽ߔࠆ-P.-2PL. ᬺോ⸘↹-POSS.2PL.

niihin!

ᐘㆇ-PAR. ߘࠇࠄ-ILL.

ߪߜߚߚߥޟᬺോ⸘↹ࠍታ⸽ߒߚ̆߅ߢߣ߁㧍ޠ
㨇2 ੱ⒓ⶄᢙ㧛DM㨉
㧔20㧕Nyt on teidä-n


nais-ten

vuoro.

be ߥߚߚߜ-GEN. ᅚᕈ-GEN. 㗅⇟

ߚߥߘߎޟᣇᅚᕈߩ⇟ߢߔޕ
ޠ
㨇3 ੱ⒓ⶄᢙ㧛DBM㨉
㧔21㧕Ne dokumento-i-vat ihmisi-ä,

heidä-n

elämä-ä-nsä.

ᓐࠄ ⠨⸽ߔࠆ-P.-3PL. ੱޘ-PAR. ᓐࠄ-GEN. ੱ↢-PAR.-POSS.3PL.

ޟᓐࠄߪੱޔࠍޘᓐࠄߩੱ↢ࠍ⠨⸽ߒߚޕ
ޠ
㨇3 ੱ⒓ⶄᢙ㧛HM㨉
㧔22㧕Rehni-n
kannattaja-t niel-i-vät

pettymykse-nsä.

ࡈ࠾-GEN. ᡰᜬ⠪-PL. ๘ߺㄟ-P.-3PL. ᄬᦸ-POSS.3PL.

ߩ࠾ࡈޟᡰᜬ⠪ߚߜߪᄬᦸࠍ๘ߺㄟࠎߛޕ
ޠ
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㨇3 ੱ⒓ⶄᢙ㧛DM㨉
㧔23㧕He kerto-i-vat

miten puutteelli-sta

ᓐࠄ ⺆ࠆ-P.-3PL. ߣ

heidä-n=kin

elämä Eesti-ssä

ol-i.

ਇቢోߥ-PAR. ᓐࠄ-GEN.=PC. ↢ᵴ ࠛࠬ࠻࠾ࠕ-INE. be-P.

ޟᓐࠄߪޔᓐࠄߩࠛࠬ࠻࠾ࠕߢߩ↢ᵴߎߘ߇߆ߦਇቢోߢߞߚ߆ࠍ⺆ߞߚޕ
ޠ
 DM ߩᚲߦ߅ߡޔએਅߩࠃ߁ߥ⽎߇Ყセ⊛ㅢߒߡࠄࠇࠆޕ
 ୃ㘼ᯏ⢻ࠍᜬߟ⺆ฏ߇ᚲ⠪ߣⵍᚲ⠪ฬ⹖ߣߩ㑆ߦࠆ㧔
㧔14㧕ࠍෳᾖ㧕
 ᚲ⠪ࠍߩ⺆ฏߢ⸒឵߃ߡࠆ㧔
㧔20㧕ࠍෳᾖ㧕
 ᚲ⠪ࠍߔ⺆ߦᒝ⺞ߥߤߩᓎഀࠍᨐߚߔዊㄉ߇ߟߊ㧔
㧔23㧕ࠍෳᾖ㧕
ᰴߦੱޔ⒓ઍฬ⹖ߩ⋭⇛ᒻ߹ߚߪᜰ␜ઍฬ⹖߇ᚲ⠪ߩ႐วߩᚲߦߟߡ⠨ኤߔࠆޕ
ߎࠇࠄߩߪޔDBM ߣ DM ߩߕࠇ߆ߩ࠲ࠗࡊߦಽ㘃ߐࠇࠆޕએਅߩ 4 ߦ㗫ᐲࠍ߹ߣߚޕ
  ੱ⒓ઍฬ⹖ߩ⋭⇛ᒻ߹ߚߪᜰ␜ઍฬ⹖ࠍ↪ߚ࠲ࠗࡊ
DBM
mun
sun
sen
ว⸘

DM

ว⸘

1
0
0
1

2
3
4
9

3
3
4
10

 ߕࠇߩੱ⒓ߦ߅ߡ߽㗫ᐲߪ㕖Ᏹߦૐ߇ޔDM ߩᣇ߇ᄙߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕ࿁ߪ 3 ੱ⒓
ߦ㑐ߒߡޔse ߩⶄᢙᒻ ne ߩዻᩰᒻߢࠆ niiden/niitten ߦߟߡߩ⺞ᩏ߽ⴕߞߚޕniiden ࠍ↪
ߚߪ 1 ࠄࠇߚ߇ߪߩߎޔᾫ⺆ߢߞߚߚ ޔ3 ߅ࠃ߮ 4 ߩ㓸⸘ኻ⽎ߦߪߥߞ
ߡߥޕએਅߦ 3 ੱ⒓ߩᚲ⠪ߦ߅ߡᜰ␜ઍฬ⹖߇↪ࠄࠇߡࠆࠍߍࠆޕᾫ⺆
ߩߚኻ⽎ᄖߣߒߚ niiden ߩ߽㧔26㧕ߦߍࠆޕ
㧔24㧕Willy
säily-y
kuitenkin se-n
(häne-n) miele-ssä ja
unissa.
࠙ࠖ ߚࠇࠆ-3SG. ߘࠇߢ߽ ߘࠇ-GEN. ᓐ-GEN. ᔃ-INE.

ߘߒߡ ᄞ-INE.

ߪ߽ࠖ࠙ߢࠇߘޟᓐߩᔃߣᄞߩਛߦߣߤ߹ߞߡࠆޕ
ޠ
㧔25㧕Silloin
ߘߩᤨ

se-n

isäntä ja

ߘࠇ-GEN. ਥੱ

asu-i-vat
-P.-3PL.

emäntä Mauno ja

ߣ

ᅚਥੱ ࡑ࠙ࡁ

vielä

Keravalla.

߹ߛ

ࠞࡧࠔ-ADE.

Irja Raittila

ߣ ࠗ࡞ࡗࠗ࠶࠹ࠖ

ޔᤨߩߘޟᓐߩਥੱߣᅚਥੱߢࠆࡑ࠙ࡁߣࠗ࡞ࡗࠗ࠶࠹ࠖߪ߹ߛࠞࡧࠔߦࠎ
ߢߚޕ
ޠ
㧔26㧕... nii-den

miele-stä

ߘࠇࠄ-GEN. ⠨߃-ELA.

keskustella
ኻߔࠆ

niin

alueellise-sta

yhteistyö-stä

ၞߩ-ELA.

දജ-ELA.

e-i

voida

NEG.-3SG. ߢ߈ࠆ

kauan,

ߘߩࠃ߁ߦ 㐳㑆

ޟᓐࠄߩ⠨߃ߦࠃࠆߣޔၞߩදജߢߪߘߩࠃ߁ߦ㐳㑆ኻߪߢ߈ߥޕ
ޠ
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 ᜰ␜ઍฬ⹖ߪᧄ᧪ή↢‛ߦ↪ࠄࠇࠆ߇ޔ࿁ߩ⺞ᩏߢߪ Kangasmaa-Minn (1986: 8) ߦߞ
ߚࠃ߁ߦޔߒߛߚޕߚࠇߐ⏕߇ߣߎࠆߡࠇࠄ↪߽ߦ‛↢ޔ
㧔24㧕ߢߪ sen ߩᓟߦ (hänen)
ߣߟߌട߃ࠄࠇߡࠆޔߦࠄߐޕ
㧔25㧕ߩ sen ߇ᜰߔߩߪޟਥੱߣᅚਥੱߦޠ㘺ࠊࠇߡࠆ›ߢ
ࠅੱ߇ࠆߪߢ‛↢ޔ㑆ߢߪߥޔߡߞࠃޕᜰ␜ઍฬ⹖ߩ↢‛㧔․ߦੱ㑆㧕ߦኻߔࠆ
↪ߪᢥ⺆ߢߪ߹ࠅቯ⌕ߒߡߥߣ⠨߃ࠄࠇࠆޔߦࠄߐޕవⴕ⎇ⓥߦߪᜰ៰ߩߥ߆ߞߚ niiden
ࠍ↪ߚ߽ޔᾫ⺆⊛ߥߥ߇ࠄ 1 ⏕ߐࠇߚߩߪᵈ⋡ߔߴ߈ߎߣߢࠆੱޔߒ߆ߒޕ⒓
ઍฬ⹖ߩ⋭⇛ᒻ߅ࠃ߮ᜰ␜ઍฬ⹖ߦࠃࠆᚲߦߟߡߪޔ࿁ߩ⺞ᩏߢߪ↪߇㕖Ᏹߦዋ
ߥ߆ߞߚޕᓟߪ↪ࠍჇ߿ߒߚߢᦝߥࠆ⎇ⓥ߇ᔅⷐߢࠆߣᕁࠊࠇࠆޕ
 ߐࠄߦߩ߆ߟߊޔవⴕ⎇ⓥߢߪੱ⒓ઍฬ⹖એᄖߩฬ⹖߇ᚲ⠪ߩ႐วⵍޔᚲ⠪ฬ⹖ߦᚲ
ធየㄉߪߟ߆ߥ ࠅ߹ߟޔDM ߩ᭴ㅧߦߥࠆߣᜰ៰ߐࠇߡߚ߇ࠄ߆↪ߩࠬࡄࠦޔ࿕
ฬ⹖ߥߤ߇ᚲ⠪ߩ႐วߢ߽ DBM ᭴ㅧࠍขࠆ߇ 10 ࠄࠇߚޕએਅߦߘߩ৻ㇱࠍߍࠆޕ
㧔27㧕Hän teki vaivalloisen matka-n päämäärä-nä-än
tallentaa
ᓐ ߔࠆ-P.

࿎㔍ߥ

ᣏⴕ-GEN. ࠧ࡞-ESS.-POSS.3SG. ⸥㍳ߔࠆ

tuo vesiputous joulupäivä-nä,
ࠇ

Ṛ

ࠢࠬࡑࠬߩᣣ-ESS.

ޟᓐߪࠢࠬࡑࠬߩᣣߦޔ࿎㔍ߥᣏߩࠧ࡞ߣߒߡߩṚࠍ⸥㍳ߒߚޕ
ޠ
㧔28㧕Mauno Koivisto

ja

Martti Ahtisaari

jätt-i-vät

ࡑ࠙ࡁࠦࠗࡧࠖࠬ࠻ ߣ ࡑ࡞࠶࠹ࠖࠕࡈ࠹ࠖࠨ ⟎ߔࠆ-P.-3PL.

SDP:n

jäsenkirja-nsa ...

␠ળ᳃ਥౄ-GEN. ળຬฬ★-POSS.3SG.

␠ߪࠨࠖ࠹ࡈࠕࠖ࠹࠶࡞ࡑߣ࠻ࠬࠖࡧࠗࠦࡁ࠙ࡑޟળ᳃ਥౄߩળຬฬ★ࠍ⟎ߒ
ߡ߅ߚޕ
ޠ
㧔29㧕... sissit isk-i-vät

israelilais-ten

asemi-in

Israeli-n

ࠥ ณߊ-P.-3PL. ࠗࠬࠛ࡞ੱ-GEN. ⟎-ILL. ࠗࠬࠛ࡞-GEN.

turvallisuusaluee-kse-en

julista-man

ోᏪ-TRA.-POSS.3SG.

ት⸒ߔࠆ-3INF.

vyöhykke-en keskiosa-ssa.
ၞ-GEN.

ਛᔃㇱ-INE.

ߩੱ࡞ࠛࠬࠗ߇ࠥޟߦኻߒߡ᠄ߒߩߘޔၞߩਛᔃㇱߢࠗࠬࠛ࡞ߩో
Ꮺߦߥߞߚߣት⸒ߒߚޕ
ޠ
 10 ߩਛߦߪ⇼ޔ⹖ߩᚲ⠪ߦࠃࠆ DBM ᭴ㅧߪࠄࠇߥ߆ߞߚ߇ޔᚲ⠪߇ੱ⒓ઍฬ⹖
એᄖߢ߽ DBM ᭴ㅧߦߥࠅ߁ࠆߎߣ߇⏕ߢ߈ߚߪߩࠄࠇߎޕవⴕ⎇ⓥߩᜰ៰ߣ⍦⋫ߔࠆߎ
ߣߦߥࠆޕ
 ⵍᚲ‛ฬ⹖ߩᩰᒻߦࠃࠆಽ㘃
 ᰴߦⵍޔᚲ⠪ࠍߔฬ⹖ߩᩰᒻߦࠃࠆಽ㘃ࠍⴕߞߚⵍޕᚲ⠪ߦߟ߈߁ࠆᩰᒻߪޔਥᩰޔ
ዻᩰޔኻᩰޔಽᩰޔ᭽ᩰޔᄌᩰޔౝᩰޔᩰޔᩰޔᚲᩰޔ㔌ᩰޔะᩰޔᰳᩰޔᩰߩ 14 ⒳㘃
ߢࠆ߇ޔ࿁ߩ⺞ᩏߢߪᰳᩰߪࠄࠇߥ߆ߞߚߚޔᰳᩰࠍ㒰ߊ 13 ⒳㘃ߩᩰࠍߣࠆฬ⹖ߦߟ
ߡ⠨ኤߔࠆޕએਅߩ 5 ߦฦੱ⒓߅ࠃ߮ᢙߦ߅ߌࠆⵍᚲ⠪ฬ⹖ߩᩰᒻߩ㗫ᐲࠍ߹ߣߚޕ
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ߥ߅ޔᩰᒻߦ߅ߡනⶄߩߪߒߡߥޕ
㧔 㧕ౝߪว⸘ߦኻߔࠆߘࠇߙࠇߩᩰᒻߩഀว㧔න
ߪ㧑ޔዊᢙ╙ 2 ࠍ྾ᝥ㧕ߢࠆޕ
  ⵍᚲ⠪ฬ⹖ߩᩰᒻ
ਥᩰ
ዻᩰ
ኻᩰ
ಽᩰ
᭽ᩰ
ᄌᩰ
ౝᩰ
ᩰ
ᩰ
ᚲᩰ
㔌ᩰ
ะᩰ
ᩰ
ว⸘

1SG.
183
34
58
78
8
5
44
34
20
19
8
12
0
503

2SG.
17
3
12
6
0
0
5
6
1
3
1
0
0
54

3SG.
414
368
1245
1006
86
105
554
382
256
310
179
171
156
5232

1PL.
232
213
67
95
7
5
55
37
27
19
5
34
0
796

2PL.
13
1
13
8
0
1
2
1
0
5
0
1
0
45

3PL.
120
91
344
327
9
22
123
115
87
79
52
67
25
1461

ว⸘
979㧔12.1㧕
710㧔8.8㧕
1739㧔21.5㧕
1520㧔18.8㧕
110㧔1.4㧕
138㧔1.7㧕
783㧔9.7㧕
575㧔7.1㧕
391㧔4.8㧕
435㧔5.4㧕
245㧔3.0㧕
285㧔3.5㧕
181㧔2.2㧕
8091㧔100.0㧕

 ߹ߕࠆߥߣ⺆⊛⋡ޔኻᩰಽᩰ߇ᄙߩ߇․ᓽߣߒߡߍࠄࠇࠆߡߒߘޕ႐ᚲᩰ߽Ყセ⊛ᄙ
ޔߦࠄߐޕ᭽ᩰᄌᩰߪઁߩᩰߦᲧߴߡᭂ┵ߦዋߥ߇ߪࠇߎޔਔ⠪߇ᚲߦ߆߆ࠊࠄ
ߕ㗫ᐲ߇ૐߎߣ߇ේ࿃ߣᕁࠊࠇࠆⵍޕᚲ⠪ฬ⹖ߩᩰᒻߩ㗫ᐲߦ㑐ߒߡߪޔᚲએᄖߩ
ฬ⹖ߦ߅ߌࠆᩰᒻߩ㗫ᐲࠍ⺞ᩏߒߥߌࠇ߫Ყセߢ߈ߥ߇ޔᚲߦ߅ߡ․⇣ߥ࠺࠲߇
ࠄࠇࠆߎߣߪߥߣᕁࠊࠇࠆޕ
 એਅߦᩰᒻ4ߏߣߦࠍߍࠆޕ
㨇ਥᩰ㨉
㧔30㧕Poika-ni

ei

halua, mi-tä

ᕷሶ(NOM.)-POSS.1SG. NEG.3SG.

ᦸ

minä halua-n.

-PAR. ⑳

ᦸ-1SG.

ߩ⑳ޟᕷሶߪޕߥߪߢࠎᦸࠍߩ߽ᦸ߇⑳ޔ
ޠ
㨇ዻᩰ㨉
㧔31㧕Halosen

ansai-ttu

menestys osoitt-i

ࡂࡠࡀࡦ(GEN.) ᓧࠆ-P.PART. ᚑഞ

␜ߔ-P.

häne-n
ᓐᅚ-GEN.

kannattaja-i-nsa

kypsyy-ttä.
ᚑᾫ-PAR.
߇ࡦࡀࡠࡂޟᓧߚᚑഞߪޔᓐᅚߩᡰᜬ⠪ߚߜߩᚑᾫࠍ␜ߒߚޕ
ޠ

ᡰᜬ⠪-GEN.PL.-POSS.3SG.

4

ฬ⹖ߩ⺆ᐙߪዻᩰࠍၮߦࠄࠇࠆߚ⺆ޔᐙߪਥᩰߣหᒻߢߥߊߥࠆ႐ว߇ࠆޔߦࠄߐޕᚲធየㄉ߇⺆ᐙߦ⋥ធ

ߟߊ႐วޔනᢙਥᩰޔዻᩰޔኻᩰ߅ࠃ߮ⶄᢙਥᩰ߇หᒻߦߥࠆߥ߁ࠃߩߎޕ႐วߪޔᢥ⣂ߦࠃࠅᩰᒻߣᢙࠍ್ᢿߒߚޕ
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㨇ኻᩰ㨉
㧔32㧕Me kaikki ole-mme näh-neet
⑳ߚߜ ోߡ

uutise-mme

ja

dokumentti-mme.

be-1PL. ࠆ-PERF. ᖱႎ(ACC.)-POSS.1PL. ߣ ᢥᦠ(ACC.)-POSS.1PL.

⥄ޔߥߺߪߜߚ⑳ޟಽߚߜߩᖱႎ߿ᢥᦠߦ⋡ࠍㅢߒߚޕ
ޠ
㨇ಽᩰ㨉
㧔33㧕Käytä

järke-ä-si,

käytä siipi-ä-si,

߁(IMP.2SG.) ℂᕈ-PAR.-POSS.2SG.

opasta-a

isoisä.

⠢-PAR.-POSS.2SG. ᢎ߃ࠆ-3SG. ῳ

߅ޟ೨ߩℂᕈߣ⠢ࠍ߃ߣޔῳߪᢎ߃ࠆޕ
ޠ
㨇᭽ᩰ㨉
㧔34㧕Mies työskentel-i
↵

ߊ-P.

pari-na-ni

sama-lla

jyrsinkonee-lla.

ࡍࠕ-ESS.-POSS.1SG. หߓ-ADE. ࡈࠗࠬ⋚-ADE.

ߡߒߣࠕࡍߩ⑳ߪ↵ޟหߓࡈࠗࠬ⋚ߢߚޕ
ޠ
㨇ᄌᩰ㨉
㧔35㧕Ole-n

voi-nut

kokea

tämä-n

toiminna-n

oma-kse-ni.

be-1SG. ߢ߈ࠆ-PERF. ⚻㛎ߔࠆ ߎࠇ-GEN. ᵴേ-GEN. ᚲ‛-TRA.-POSS.1SG.

ߩߎߪ⑳ޟᵴേࠍ⥄ಽߩ߽ߩߦߔࠆߣ߁⚻㛎߇ߢ߈ߚޕ
ޠ
㨇ౝᩰ㨉
㧔36㧕... heidä-n

palvelukse-ssa-an

on 3300 palka-ttua

ᓐࠄ-GEN. -INE.-POSS.3PL. be

koneenkuljettaja-a.

3300 㓹߁-P.PART. ᯏ᪾ㆇォ჻-PAR.

ޟᓐࠄߩߦߪ㓹ࠊࠇߡࠆᯏ᪾ㆇォ჻߇ 3300 ੱࠆޕ
ޠ
㨇ᩰ㨉
㧔37㧕Yksi=kään joukkue-i-sta-mme
1=PC.

ei

ole puhdasverinen suomalainen.

࠴ࡓ-PL.-ELA.-POSS.1PL. NEG.3SG. be

⚐ⴊߩ

ࡈࠖࡦࡦ࠼ੱ

ࡓ࠴ߩߜߚ⑳ޟりߢ ߪੱ࠼ࡦࡦࠖࡈߥ☴⚐ޔ1 ੱ߽ߥޕ
ޠ
㨇ᩰ㨉
㧔38㧕Liikennelentäjä ei

ole koskaan

ammatti-i-nsa

täysin oppi-nut.

ャㅍᯏߩ㘧ⴕ჻ NEG.3SG. be ߒߡ㨪ߥ ⡯ᬺ-ILL.-POSS.3SG. లಽߦ ቇ߱-PERF.

ޟャㅍᯏߩ㘧ⴕ჻ߪ⥄ޔಽߩ⡯ᬺߦኻߒߡలಽߦቇࠎߛߎߣ߇ోߊߥޕ
ޠ
㨇ᚲᩰ㨉
㧔39㧕Naisviljelijä-t o-vat

yllättä-neet

mone-t

inno-lla-an

ᅚᕈ㐿ᜏ⠪-PL. be-3PL. ࠄ߃ࠆ-PERF. ᄙߊߩ߽ߩ-ACC.PL. ᾲᗧ-ADE.-POSS.3PL.

ja

kyvy-i-llä-än.

ߣ ⢻ജ-PL.-ADE.-POSS.3PL.

ޟᅚᕈ㐿ᜏ⠪ߚߜߪߩߘޔᾲᗧߣ⢻ജߩਅޔᄙߊߩ߽ߩࠍᓧߚޕ
ޠ
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㨇㔌ᩰ㨉
㧔40㧕Silloin

täyty-i

tiety-i-ssä

tilante-i-ssa

miettiä,

ߘߩᤨ 㨪ߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ-P. ․ቯߩ-PL.-INE. ⁁ᴫ-PL.-INE. ⠨߃ࠆ

mi-tä

huuli-lta-an

laskee.

-PAR. ໃ-ABL.-POSS.3SG. ⸃ߔࠆ

․ޔᤨߩߘޟቯߩ⁁ᴫߩਛߢࠍญߦߔࠆ߆ࠍ⠨߃ߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ
ޠ
㨇ะᩰ㨉
㧔41㧕Taksikuskit

sa-i-vat

ajatuks-i-lle-en

tukea

bussikuskei-lta.

࠲ࠢࠪㆇォᚻ ᓧࠆ-P.-3PL. ⠨߃-PL.-ALL.-POSS.3PL. ᡰᜬߔࠆ ࡃࠬߩㆇォᚻ-ABL.

ࠪࠢ࠲ޟㆇォᚻߚߜߪޔᓐࠄߩ⠨߃ߦ㑐ߒߡࡃࠬߩㆇォᚻߚߜ߆ࠄᡰᜬࠍᓧߚޕ
ޠ
㨇ᩰ㨉
㧔42㧕Kun

tulos on täysin

㨪ߩᤨ ⚿ᨐ

juhla-t
⾐-PL.

varma,

be ቢోߦ ⏕߆ߥ

kuohuviinei-ne-en

alka-vat.

ࠬࡄࠢࡦࠣࡢࠗࡦ-COM.-POSS.3PL. ᆎ߹ࠆ-3PL.

⚿ޟᨐ߇ቢోߦ⏕߆ߥࠄ߫߇⾐ߦߣࡦࠗࡢࠣࡦࠢࡄࠬޔᆎ߹ࠆߛࠈ߁ޕ
ޠ
 ⠨ኤኻ⽎ᄖߩ࠺࠲ߦߟߡ
 ⎇ⓥᣇᴺߢㅀߴߚࠃ߁ߦ⺰ᧄޔᢥߦ߅ߌࠆᚲߩ࠺࠲ߪฬ⹖ߦ㒢ቯߒߡࠆߚޔᓟ
⟎⹖ߥߤฬ⹖એᄖߩ⺆ߦߟߡߪ⠨ኤኻ⽎߆ࠄᄖߒߡࠆޕએਅߩ 6 ߦ࠲࠺ޔਛߦࠄࠇ
ߚฬ⹖એᄖߩ⺆㧔⇣ߥࠅ⺆ᢙߢ 77 5㧕ࠍߍߡ߅ߊޕຠ⹖ߦߟߡ․ߦᢿࠅߩߥ߽ߩߪޔ
ోߡᓟ⟎⹖ߢࠆޕ
  ᚲធየㄉࠍ߁ฬ⹖એᄖߩ⺆
asemestaޟ㨪ߩઍࠊࠅߦޠ
edelläޟ㨪ߩ೨ߦޠ
edeltäޟ㨪ߩ೨߆ࠄޠ
edessäޟ㨪ߩ೨ߦޠ
edestäޟ㨪ߩ೨߆ࠄޠ
haltuunޟ㨪ߩᚻਛ߳ޠ
jäljessäޟ㨪ߩᓟߦޠ
jäljestäޟ㨪ߩᓟ߆ࠄޠ
jälkeenޟ㨪ߩᓟߦޠ
kanssaޟ㨪ߣߦޠ
kauttaޟ㨪ࠍㅢߞߡޠ
keraޟ㨪ߣ৻✜ߦޠ
keskelleޟ㨪ߩਛᔃ߳ޠ
5

mukanaޟ㨪ߣߦޠ
myötäޟ㨪ߣߦޠ
oheenޟ㨪ߩᮮߦޠ
parasޠ⦟߽ᦨޟ
㧔ᒻኈ⹖㧕
parissaޟ㨪ߩਛߢޠ
perässäޟ㨪ߩᓟࠈߦޠ
perästäޟ㨪ߩᓟࠈ߆ࠄޠ
peräänޟ㨪ߩᓟࠈߦޠ
puoleenޟ㨪ߩᣇ߳ޠ
puolestaޟ㨪ߦߣߞߡߪޠ
päähänޟ㨪ߩ〒㔌ߩᚲ߹ߢޠ
päälleޟ㨪ߩ߳ޠ
päälläޟ㨪ߩߦޠ

ಽ⹖ਇቯ⹖ߥߤേ⹖ߩࠞ࠹ࠧߦዻߔࠆⷐ⚛ߪ㒰ߊޕ
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taakseޟ㨪ߩะߎ߁߳ޠ
tyköޟ㨪ߩ߽ߣ߳ޠ
ulkopuolelleޟ㨪ߩᄖ߳ޠ
viereenޟ㨪ߩߘ߫߳ޠ
vierelleޟ㨪ߩߘ߫߳ޠ
vierelläޟ㨪ߩߘ߫ߦޠ
viereltäޟ㨪ߩߘ߫߆ࠄޠ
vieressäޟ㨪ߩߘ߫ߦޠ
vierestäޟ㨪ߩߘ߫߆ࠄޠ
väliinޟ㨪ߣ㨪ߩ㑆߳ޠ
välilleޟ㨪ߣ㨪ߩ㑆߳ޠ
välilläޟ㨪ߣ㨪ߩ㑆ߦޠ
väliltäޟ㨪ߣ㨪ߩ㑆߆ࠄޠ

keskelläޟ㨪ߩਛᄩߦޠ
keskenޟ㨪ߩ㑆ߦޠ
kohdallaޟ㨪ߦ㑐ߒߡޠ
kohdalleޟ㨪ߦ㑐ߒߡޠ
kohdaltaޟ㨪ߦ㑐ߒߡޠ
laillaޟ㨪ߩ߿ࠅᣇߢޠ
㧔⹖㧕
likelläޟ㨪ߩㄭߊߦޠ
luokseޟ㨪ߩᚲߦޠ
lähelleޟ㨪ߩㄭߊ߳ޠ
lähelläޟ㨪ߩㄭߊߦޠ
läheltäޟ㨪ߩㄭߊ߆ࠄޠ
läpiޟ㨪ࠍᮮಾߞߡޠ
mukaanޟ㨪ߣ৻✜ߦޠ

päältäޟ㨪ߩ߆ࠄޠ
päässäޟ㨪ߩ〒㔌ߩᚲߢޠ
päästäޟ㨪ߩ〒㔌ߩᚲ߆ࠄޠ
rinnalleޟ㨪ߣਗࠎߢޠ
sekaanޟ㨪ߩਛ߳ޠ
sijaanޟ㨪ߩઍࠊࠅߦޠ
sisälleޟ㨪ߩਛ߳ޠ
sisälläޟ㨪ߩਛߦޠ
sisältäޟ㨪ߩਛ߆ࠄޠ
sisässäޟ㨪ߩਛߦޠ
sisästäޟ㨪ߩਛ߆ࠄޠ
sisäänޟ㨪ߩਛ߳ޠ
suhteenޟ㨪ߦ㑐ߒߡޠ

välissäޟ㨪ߣ㨪ߩ㑆ߦޠ
välistäޟ㨪ߣ㨪ߩ㑆߆ࠄޠ
ylleޟ㨪ߩᣇ߳ޠ
ylläޟ㨪ߩᣇߦޠ
yltäޟ㨪ߩᣇ߆ࠄޠ
yläpuolelleޟ㨪ߩᣇ߳ޠ
ympäriޟ㨪ߩࠅ߳ޠ
ympärilleޟ㨪ߩࠅ߳ޠ
ympärilläޟ㨪ߩࠅߦޠ
ympäriltäޟ㨪ߩࠅ߆ࠄޠ
ääreenޟ㨪ߩߘ߫߳ޠ
ääressäޟ㨪ߩߘ߫ߦޠ

 ႐ᚲࠍߔᓟ⟎⹖߇㕖Ᏹߦᄙߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕ႐ᚲએᄖߩߣߒߡߪޔkanssaޟ㨪ߣߦޠ
߿ mukaanޟ㨪ߣ৻✜ߦ߇ޠ㕖Ᏹߦᄙߊࠄࠇߚోߩ߽ߚߍߦ࠻ࠬޕߩ㗫ᐲ߽Ყセ⊛㜞߆ߞ
ߚ߇ޔ࿁ߪ↪ᢙࠍ㓸⸘ߒߥ߆ߞߚޕએਅߦਥߥࠍߍࠆޕ
tul-i-vat
Esko Aho ja Riitta Uosukainen.
㧔43㧕Häne-n jälkee-nsä6
ᓐ-GEN. 㨪ߩᓟߦ-POSS.3SG. ᧪ࠆ-P.-3PL. ࠛࠬࠦࠕࡎ ߣ ࠶࠲࠙ࠝࠬࠞࠗࡀࡦ

ޟᓐߩᓟ߆ࠄޕߚ᧪߇ࡦࡀࠗࠞࠬࠝ࠙࠲࠶ߣࡎࠕࠦࠬࠛޔ
ޠ
㧔44㧕Häne-n

kanssa-an

on ihan

asialli-sta

olla myös

eri

mie-ltä.

ᓐ-GEN. 㨪ߣߦ-POSS.3SG. be 㕖Ᏹߦ ㆡಾߥ-ELA. be ห᭽ߦ ㆑ߞߚ ♖-PAR.

ޟᓐߣ৻✜ߢޔ㕖Ᏹߦㆡಾߥߎߣߦߟߡ߽߹ߚ㆑ߞߚ⠨߃߇ࠆޕ
ޠ
㧔45㧕Heidä-n

mukaa-nsa

keskellä

työpäivä-ä

on

ᓐࠄ-GEN. ৻✜ߦ-POSS.3PL. 㨪ߩਛᄩߦ ᣣ-PAR. be

tauko-ja,
ભᙑ-PAR.

ޟᓐࠄߦࠃࠆߣࠎ⌀ߩ࠺ࠢࠖ࠙ޔਛߦߪભᣣ߇ࠆޕ
ޠ
 ߐࠄߦޔᚲធየㄉࠍ߁ฬ⹖߇ࠄ߆ߩ⺆ฏߣߣ߽ߦᾫ⺆ࠍᒻᚑߒߡࠆ႐วߪࠄࠇߘޔ
ᚲߩ߆ࠄ㒰ᄖߒߚߎߣ߽⎇ⓥᣇᴺߢㅀߴߚޕ㒰ᄖߒߚℂ↱ߪޔฬ⹖ߩᩰᒻ߇ᾫ⺆ࠍᒻ
ᚑߔࠆߎߣߦࠃߞߡቯ߹ߞߡࠆߎߣ߇߶ߣࠎߤߢࠆߎߣߣޔ߹ࠅᢥฏߩࠃ߁ߦࠊࠇߡ
ࠆߚ߆㗫ᐲ߇㕖Ᏹߦ㜞ߊࠅ߹ߪߡߒߣ↪ޔㆡಾߢߪߥߣ್ᢿߒߚߚߢࠆ߃ޕ
߫ޔએਅߩࠃ߁ߥ߇ࠆޕ
㧔46㧕Minu-n miele-stä-ni
se
ei
ole realistinen ajatus,
⑳-GEN. ♖-ELA.-POSS.1SG. ߘࠇ NEG.3SG. be

ታ⊛ߥ

⠨߃

ߩ⑳ޟ⠨߃ߢߪߪࠇߘޔታ⊛ߥ⠨߃ߢߪߥޕ
ޠ

6

ᚲធየㄉ߇ߟߊ⺆ߩ⺆ᧃ㖸ߣᚲធየㄉߩ⺆㗡㖸߇หߓ႐วޔ㊀㖸ߦߪߥࠄߕන㖸ߢࠇࠆޕjälkeensä ߩ႐วޔ
jälkeen ߣ-nsä ߘࠇߙࠇߩሶ㖸 n ߇න㖸ൻߒߡࠆޕ
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 minun mielestäni ߪߩ⑳ޟ⠨߃ߢߪ߁ߣޠᗧߩᾫ⺆ߢࠆޕHurme ઁ (1984: 694) ߦ߽ “in
(according to) a person’s mind (opinion)” ߣࠅޔᾫ⺆ߣߒߡᛒࠊࠇߡࠆޕmielestäni ߪ mieli
ޔ♖ޟ⠨߃ߩޠᩰᒻߢߪߡ߅ߦߩߎޔᔅߕᩰߦߥࠆ࠲࠺ޕਛߩ㗫ᐲ߽㕖Ᏹߦ㜞ߊޔ
ᢥ┨ߢߪᣣᏱ⊛ߦࠃߊࠊࠇࠆߢޔ߹ࠅᢥฏߩࠃ߁ߦߥߞߡࠆߣᕁࠊࠇࠆ⺰ᧄޕᢥߢ
ߪߎߩࠃ߁ߥߪᚲ߆ࠄߪ㔌ࠇߚ↪ᴺߣߺߥߒޔ⠨ኤኻ⽎ߦߒߡߥ߇ޔએਅߩ
7 ߦฦੱ⒓ᢙߦ↪ᢙࠍ߹ߣࠆޕ
  ᾫ⺆ߩ↪ᢙ
නᢙ
1
2
3
ว⸘

ⶄᢙ
63
1
367
431

ว⸘
29
0
82
111

92
1
449
542

߹ߣ
 ߢ↪ࠍ⠨ኤߒߚ⚿ᨐޔએਅߩߎߣ߇ࠊ߆ߞߚޕ
٨ઍᢥ⺆ࡈࠖࡦࡦ࠼⺆ߢߪޔDBMޔHMޔDM ߩ 3 ࠲ࠗࡊߩᚲ᭴ㅧ߇⏕ߢ߈ࠆ
٨HM ߩ㗫ᐲ߇ୟ⊛ߦ㜞
٨DM ᭴ㅧߩᚲߦᲧセ⊛ࠃߊࠄࠇࠆㅢὐ㧦
ୃ㘼⺆ฏ߇ᚲ⠪ߣⵍᚲ⠪ߣߩ㑆ߦࠆ
ᚲ⠪ࠍߩ⺆ฏߢ⸒឵߃ߡࠆ
ᚲ⠪ࠍߔ⺆ߦᒝ⺞ߥߤߩᓎഀࠍᨐߚߔዊㄉ߇ߟߊ
٨ੱ⒓ઍฬ⹖ߩ⋭⇛ᒻ߿ᜰ␜ઍฬ⹖ߥߤޔญ⺆⊛ߦ↪ࠄࠇࠆ߇ᢥ⺆ߦ߽ሽߔࠆ
٨᥉ㅢฬ⹖ߥߤ߇ᚲ⠪ߢ߽ᚲធየㄉ߇ߟߊ߇⧯ᐓࠄࠇࠆ
 ᓟߩ⺖㗴ߣߒߡߪੱߕ߹ޔ⒓ઍฬ⹖એᄖߩฬ⹖߇ᚲ⠪ߢࠆ႐วߩᚲߩ⺞ᩏᣇᴺ
߇ߍࠄࠇࠆ⎇ޕⓥᣇᴺߢ߽ㅀߴߚ߇ޔ᥉ㅢฬ⹖ߥߤ߇ᚲ⠪ߩ႐วޔᚲធየㄉߪේೣߣߒ
ߡߟ߆ߥߚߩࠄ߆ࠬࡄࠦޔᬌ⚝߇㕖Ᏹߦ࿎㔍ߢࠆߩߡోޔߚߩߘޕᚲࠍ✂⟜
⊛ߦᬌ⚝ߢ߈ࠆᣇᴺࠍ⠨߃ࠆߎߣ߇㊀ⷐߣߥࠆޔߦࠄߐޕ12 ੱ⒓߅ࠃ߮ 3 ੱ⒓߇ᚲ⠪ߢ
ࠆᚲߩ࠲ࠗࡊߩ㆑ࠍߐࠄߦߒߊಽᨆߔࠆߎߣ߽⠨߃ߡࠆޕ3 ੱ⒓ߩ႐วޔᢥߩਥ
⺆ߣᚲ⠪߇৻⥌ߔࠆ߆ุ߆ߢᧄᒰߦੱ⒓ઍฬ⹖ߩή߇ቯߐࠇࠆߩ߆ߣ߁ߎߣࠍ↪ߦ
ࠃࠅ⏕ߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ
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⇛ภ৻ⷩ
-㧦ធㄉႺ⇇
=㧦ធ⺆Ⴚ⇇
*㧦㕖ᢥ
1, 2, 3㧦ੱ⒓
ABE(essive).㧦ᰳᩰ
ABL(ative).㧦㔌ᩰ
ACC(usative).㧦ኻᩰ
ADE(essive).㧦ᚲᩰ
ALL(attive).㧦ะᩰ
COM(itative).㧦ᩰ
COND(itional).㧦᧦ઙᴺ
ELA(tive).㧦ᩰ
ESS(ive).㧦᭽ᩰ
GEN(itive).㧦ዻᩰ
ILL(ative).㧦ᩰ
IMP(erative).㧦ᴺ

INE(ssive).㧦ౝᩰ
1[~4]INF(initive).㧦╙ 1[~4]ਇቯ⹖
INT(errogative particle).㧦⇼ዊㄉ
NEG(ative verb).㧦ุቯേ⹖
NOM(inative).㧦ਥᩰ
P(ast).㧦ㆊ
PAR(titive).㧦ಽᩰ
PART(iciple).㧦ಽ⹖
PASS(ive).㧦ฃേᘒ
P(arti)C(le).㧦ዊㄉ
PERF(ect).㧦ቢੌ
PL(ural).㧦ⶄᢙ
POSS(essive suffix).㧦ᚲធየㄉ
PR(esent).㧦
S(in)G(le).㧦නᢙ
TRA(nslative).㧦ᄌᩰ
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ࠦࡄࠬ࠺࠲৻ⷩ㧔৻ㇱ㧕
 એਅߦੱޔ⒓ᢙߏߣߦᚲߩ↪㧔ઍ⊛ߥ߽ߩߩߺ㧕ࠍ␜ߔߩڎޕߒߪᬌ
⚝ߩ㓙ߩࠠࡢ࠼ࠍ␜ߔ↪ޕਛߩ**ߢߞߚㇱಽߪࠠࡢ࠼ᬌ⚝ߦࠃߞߡߐࠇ
ߚ⺆ฏޔਅ✢ㇱߪᚲߩㇱಽޔᨒౝߪᾫ⺆ߣߒߡ㓸⸘ߒߚ߽ߩߢࠆ⚕ޔ߅ߥޕ
㕙ߩㇺวᢥߩ৻ㇱࠍ⋭⇛ߒߚ߽ߩ߽ࠆޕ

٨1 ੱ⒓නᢙ
ڎminä㧔GEN.㧕
** Minun ** aikana ei ole lausuntoa keneltäkään evätty , Tiivola toteaa .
** Minun ** arvomaailmassani uskovainen henkilö vastaa kysymyksiin myöntävästi .
** Minun ** arvoni , ovat sellaiset , että olen taustaltani sosialidemokraatti .
** Minun ** ehdotukseni siirtymisestä Kannuksen elinkeinoasiamieheksi sai eniten kannatusta .
** Minun ** ikäpolveltani katoavat työt .
** Minun ** johtava periaatteeni on pitää miestappiot mahdollisimman pieninä .
** Minun ** kielitaidottomuuteni oli esitelty isännille siinä muodossa ,
... ja kolmanneksi ** Minun ** maani - puolue 11 prosentillaan .
** Minun ** nimeni on irtisanottavien listalla , omasta mielestäni ilman syytä .
** Minun ** oletukseni on , että kakkoskierroksen äänestysaktiivisuus on parempi ...
** Minun ** sprinttini alkaa vasta sen jälkeen , kun on hiihdetty 40 kilometriä ,
** Minun ** uskoni Halosen tai ylipäätään SDP:n presidenttiehdokkaan mahdollisuuksiin ...
** Minun ** ymmärtääkseni ei kukaan , hän jatkaa .
... ** minun ** aiheutuksestani virhe , joka koskee näytelmäni ...
Työolot ovat ** minun ** aikanani parantuneet koko ajan .
Tämä on ensimmäinen kerta ** minun ** elämässäni ,
... jonka pitäisi vastata heti ja vielä ** minun ** haluamallani tavalla .
Tässä ** minun ** hommassani on tullut tehtyä paljon pahaa .
Ehkä ** minun ** idealismini on ihmisiin paremmin tutustuttuani enemmän lusaantunut .
Siinä sitä on nostalgiaa ** minun ** ikäisilleni , varsinkin minun ikäisilleni sosialidemokraateille .
Anna minulle ** minun ** jokapäiväinen runoni
Ei ole Jumalan vika , jos ** minun ** kaikkia toiveitani ei täytetä .
... korkeammalle kuin ** minun ** kannatuslukuni , Niinistö kuvaili .
Doris Lessing ei ole ** minun ** kirjailijoitani .
- itse asiassa ** minun ** liikkumatilani kasvaa .
... sillä säästeliäs kilpaileminen on ** minun ** lääkkeeni arvokisoihin valmistautumiseen ,
Kari Aronpuro on runoilija ** minun ** mieleeni !
Että ** minun ** musiikkini heräisi eloon .
Nehän ei ole ** minun ** määritelmiäni , julkisuudessa voidaan käyttää mitä adjektiiveja hyvänsä .
- Se on ** minun ** oma yksityinen ilmoitukseni .
Ulkomaalainen tuhlaa huolettomasti ** minun ** omaisuuteni ja hänellä on kourallinen ...
Ja taitaa olla niinkin , että ** minun ** osani elokuvasäätiön tuesta on nyt taas vähäksi ...
!
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Halonen edustaa oikeastaan ** minun ** perimmäisiä mielipiteitäni paremmin kuin minä itse .
Maali joka syntyi lätäkön takia meni ** minun ** piikkiin , mikä sinänsä on naurettavaa .
Se on ** minun ** poliittinen kotini , Kohl jatkoi .
Koko ** minun ** sukupolvellani saattaa olla jäänyt pääkoppaan ajatus ,
Tietoyhteiskunta on selvittänyt myös sen , mikä ihminen on ** minun ** tapauksessani :
Eläkeläisen nimi on ** minun ** tiedossani , mutta en sitä lehdessä kerro .
... että ** minun ** työpaikkanikin olivat niin täynnä taidetta ,
... jolla herätellään nuorisoa miettimään ** minun ** valintaani .
kun silität ** minun ** vatsaani , ketä silloin silität , ihmettelee raskaana oleva Verna .
Nyt on ** minun ** vuoroni kannustaa Tarjaa .
Sen minkä te olette tehneet yhdelle ** minun ** vähimmistä veljistäni , sen te olette tehneet
minulle .
Mitä sitten ** minun ** äänelläni on merkitystä ?
Ei ** minunkaan ** eläkemaksujani kukaan maksanut , kun keikkailin mallina .
... niin ** minunkin ** muistini mukaan kymmenien vuosien aikana .
ڎmun
** Mun ** mielestä ne vaan brassas .
** Mun ** vahvuutenihan on laulu ,
Maikat sai raivarin jos sano ** mun ** kirja tai jotain sellasta .
sosialidemokraattiset naiset , ne todella kääntää ** mun ** pään .
ڎ-ni
** Dokumenttini ** on peili .
** Elämäni ** ihmisenä ja urheilijana sai täyttymyksensä , Borg sanoi .
** Huomioni ** kiinnittyi tekstiotteessa oitis Säätiöön .
** Isoisäni ** taisteli punaisten puolella .
** Isälläni ** oli kuusi veljeä , jotka kaikki näyttelivät .
** Kirjoitukseni ** tässä lehdessä 28.1. perustui vuoden 1933 Aamulehden selostuksiin .
** Odotukseni ** loppui viimein .
** Paikoilleni ** en kuitenkaan ole jäänyt .
** Poikani ** ei halua , mitä minä haluan .
** Työurani ** aloitin Sompasaaren satamassa , olin siellä myös luottamusmiehenä .
** Vaimoni ** oli sitä mieltä , että maalaus ei sovi makuuhuoneeseemme , jonne se oli ripustettu .
** Ystäväni ** A. Kairamo nosti Nikkasen kaikkien aikojen suomalaiseksi keppimieheksi .
Kerroin Hannu Aravirralle ** ajatuksiani ** .
Eikä ** huoleni ** ollut aiheeton .
Mutta kun sytytin valon isossa ** huoneessani ** , tiesin että se oli väärin , valo oli vierasta sille ...
Vaikka sotaleskenä ** isoäitini ** taakka kasvoi vähintään kaksinkertaiseksi entiseen verrattuna ,
Se oli äitini sukukartano ja ** isälläni ** oli siellä ateljee .
Menen Ryssänkärkeen ottamaan myrskykylvyn ** kasvoilleni ** .
!
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Suurimmat ** kiitokseni ** kohdistaisin maamme nuorisoon .
Ei voi sanoa , että minulla olisi ollut halua tietoisesti shokeerata ** kirjoissani ** .
Sain ensimmäiset ** kokemukseni ** presidentinvaaleista ,
Ylistämällä alistettu , oli erään ** kollegani ** kommentti tästä esiintymisestä .
Toivon , että ** kuvani ** osittavat mikä ihminen on .
Osoitan ** kysymykseni ** seitsenkymppiselle lukijalle .
Lueskelin iltapuhteella uusia runoja , ehkä ne eivät ole kovin hyviä , mutta ** lapsiani ** .
3.1. kirjoitin ** nimeni ** Tarja Halosen tukilistaan .
Olen voinut kokea tämän toiminnan ** omakseni ** .
En koe olevani vihollisen kätyri , yritän vain elättää ** perheeni ** , sanoo Ahmad .
Sydneyn - ** suunnitelmiani ** tämä voitto tukee mukavasti , tyytyväinen Aalto sanoi
tyytyväisenä .
Tule ** sydämeeni ** ja elämääni ja tee minusta uusi ihminen .
Muuta ei olekaan Aronpurosta ** tiedossani ** .
Kysyin kuusivuotiaalta ** tyttäreltäni ** tietääkö hän mitä abortti tarkoittaa .
Siksi tapaan kehua vieraille ** työpaikkaani ** .
Petellä on taipumuksia häiritä ** uraani ** , Agassi letkautti .
Oma ** valintani ** kallistuu Esko Ahon suuntaan .
Vanhempi ** veljeni ** kuoli viinaan .
- Säästelin ** voimiani ** . ottanut sunnuntain takaa-ajokilpaa täysillä :
Se oli ** äitini ** sukukartano ja isälläni oli siellä ateljee .
Siksipä annakin ** ääneni ** juuri Tarja Haloselle vaalin molemmilla kierroksilla .

٨1 ੱ⒓ⶄᢙ
ڎme㧔GEN.㧕
** Meidän ** aikamme Euroopassa Suomi ei enää ole yksin kuten 60 vuotta sitten .
** Meidän ** ensisijainen tavoitteemme on ollut ja on edelleen tulla niin kustannustehokkaaksi ...
** Meidän ** filosofiamme on , että uinneista tehdään kisatarina ei pelkään kisaselostusta ,
** Meidän ** kannattajissa on paljon syrjäytyneitä ja olemme ideologiamme ...
** Meidän ** kausi päättyi puolivälieriin .
** Meidän ** sosialidemokraattien on syytä puuttua voimakkain ottein ...
** Meidän ** suomalaisten on ehkä vaikeata ymmärtää kuinka rajusti äärioikeiston ...
** Meidän ** tehtävä on pelata .
** Meidän ** tehtävämme on vaalia heikon asiaa .
** Meidän ** treenitkin on niin pirun yksinkertaisia ,
** Meidän ** vanhempien ay - aktiivien tehtävänä on innostaa nuoria ja ottaa heidät mukaan ...
** Meidänkin ** kurssilla on yli 300 ihmistä ,
** Meidänkin ** tavoitteena on saada aikaan selkeät ,
... mutta eräissä ** meidän ** ( KTM:n alaisissa ) yhtiöissä on selvää ,
Naistenpäivä ** meidän ** ansiotamme
Meille on tärkeää , että ** meidän ** ehdokkaalla on vankka kokemus politiikasta .
!
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Tämä ** meidän ** maammehan ei ole hyvinvointi Suomi koko kansalle , vaan tietylle osalle
kansaa .
... saa Chicagon sheriffi ystävyyslahjana , joka on ** meidän ** olosuhteissa huomattava summa .
Kyllä Töölönlahti on ** meidän ** oma paratiisimme .
Hän on elämänläheistänyt Sibeliusta lukijakuntaan , ** meidän ** omaan aikaamme .
En halua tällä kuitenkaan sanoa , että ** meidän ** painoarvo olisi Ahon hallituksessa ollut suuri .
Lauantaina iltapäivällä on ** meidän ** pelimme .
sen sijaan , että ensin funtsittaisiin mikä se ** meidän ** prosessi on , ja käydä se läpi .
Savua tuli ** meidän ** silmille ja me siirryimme vähän sivummalle savupilvestä pois .
... ja nyt on ** meidän ** sosialidemokraattisten poliitikkojen vuoro toimia päättäväisesti ...
Halosen mukaan yhdessä sopiminen ** meidän ** suomalaisten vahvuus ja valtti .
... joka on ** meidän ** ulkomainoksissa , kuvastaa hyvin sitä mentaliteettia , mikä täällä vallitsee .
Mutta muun muassa ** meidän ** äänemme meni Tarja Haloselle ,
ڎ-mme
** Elämällemme ** osui harvinainen jakso .
** Linjamme ** on ollut niin vahva ,
** Rinnallamme ** seisovat myös miespuoliset työtoverimme .
** Työmme ** tuloksia voi tarkastella monin tavoin .
** Voimamme ** lähde on korkea järjestäytymisaste .
Näin kritisioi ** aikaamme ** Eläkkeensaajien Keskusliiton Uudenmaan ...
... jos me pystymme vaikuttamaan liittoon , niin ** asiamme ** voivat edetä liitosta ulospäin ,
Tarja palautti ** kilpeemme ** lämmön ja huumorin .
Luultavasti niitä olisi hauska ** lastemme ** itse lukea heidän vartuttuaan ylempään ikään ,
Meillä on monta syytä , miksi ** liittomme ** luottamusmies ,
** maahamme ** tulevan lihan ja kananmunat salmonellan varalta .
Vuonna 1939 ** maamme ** oli vielä jakaantunut kahtia .
Heidän historiansa säilyköön aina ** mielessämme ** .
Mutta sitten kun arvotapahtuma oli kyseessä , ** nuoremme ** olivatkin paperia - tehottomia .
... uusi ** presidenttimme ** Tarja Halonen tietää mitkä asiat ovat valtion asioita ,
Nyt ** päätehtävämme ** on murskata nämä gangsterit ,
Emme tunne ** raskautemme ** laatua .
Sallimus on ** sydäntemme ** pysyvä kuokkavieras .
He keräävät ** takkimme ** ja johdattavat keltaista viivaa pitkin ympäri teatterin varasto ...
Me toivomme , että ** toimintaamme ** ei ulkoisteta .
Meidän on kunnioitettava ** toisiamme ** ja pidettävä toisistamme huolta .
Työsopimuslaki on ** työelämämme ** peruslaki .
Me kaikki olemme nähneet ** uutisemme ** ja dokumenttimme .
Sen avulla valitsemme ** ympäristömme ** tietoärsykkeistä käyttökelpoisen ja oleellisen .
Mutta se oli myös paras ** ystävämme ** .
Voimme yhä nukkua ** yömme ** rauhallisesti
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Kertomuksissa jokainen ** äitimme ** , isämme , setämme ja tätimme on saanut ...

٨2 ੱ⒓නᢙ
ڎsinä㧔GEN.㧕
Tiedätkö , että ** sinun ** Nalle Puhisi on parempi kuin minun .
... joka antaa vinkin ruokavalion suunnitteluun suuri ** sinun ** makuusi .
Toiseksi se ehdokas , joka ** sinun ** mielestäsi parhaiten vastaa omia ajatuksiasi ,
Minusta pitäisi puolueen taholta ilmaista lehdelle kiitos , vaikka ** sinun ** pakinassasi .
Tapahtukoon ** sinun ** tahtosi .
ڎsun
... lausuntoja rahapolitiikasta , koroista , inflaatiokehityksestä ** sun ** muusta .
Olisi täällä matkustajille tilat ja autorampit ** sun ** muut .
... varustelulaituriin menevät protot ** sun ** muut .
ڎ-si
** Loppusi ** porvari lähestyy Ensimmäisen maailmansodan aattona ...
... autovarkauksien ehkäisemiseksi sloganilla tyhjennä itse ** autosi ** .
Vain Viinanen itse ** erosi ** omasta liitostaan .
Nuolen auringon säkeitä ** iholtasi ** .
Pelkää mieluummin , ole oma ** itsesi ** , hän kehottaa .
Käytä ** järkeäsi ** , käytä siipiäsi , opastaa isoisä .
Jotta rakkaus ei olisi vain leikki halusit tunkea ** kourasi ** minuun , minä täsmentää .
Uusi presidentti ** linjasi ** toimintatapojaan
Ketkä takavuosien missit ovat jääneet ** mieleesi ** ja miksi ?
Saat ilmoituskortin ** palkinnostasi ** lähiaikoina .
Mikset ole kuin ** siskosi ** , oikea ihminen .
Kiitos ryhdikkäästä ** teostasi ** .
Vastuu siitä , että viihdyt elämässäsi , avioliitossasi , ** työssäsi ** on vain sinulla .
Usein kehitysmaan tuottaja on riippuvainen näistä pienistäkin ** valinnoistasi ** .
Sama kolmikko ** valtasi ** palkintosijat kevään MM - kisoissa .
... että taitaa olla parempi meille molemmille , jos jättäisit ** vapaapäiväsi ** pitämättä .
... että Saksa voittaa maailmansodan ja ** veikkasi ** väärin .
... äänestäminen kannattaa , ** äänelläsi ** on merkitystä .

٨2 ੱ⒓ⶄᢙ
ڎte㧔GEN.㧕
** Teidän ** työnne näkyy ja tuntuu .
** Teidän ** valintanne osoittaa lopullisesti ,
Se ** teidän ** lippunnehan ilmentää haluanne katkaista lopullisesti siteenne ...
Ne kolme tähteä ** teidän ** lipussanne symbolisoituvat niin upeasti lujaa ystävyyttä ...
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Nyt on ** teidän ** naisten vuoro .
Sanoen , että ilmeisesti ** teidänkin ** lapsienne tai lastenlastenne joukossa on heitä ,
ڎ-nne
** Vihjeenne ** on puolalaissyntyisen Joseph Conradin 1902 ilmestyneestä ...
Onko siis ** ehdokkaanne ** Esko Aho sosialisti ?
se voi olla elokuva , joka muuttaa ** elämänne ** ! :
Toivoisin , että presidenttinäkin säilyttäisitte välittömän kansanomaisen ** luonteenne ** .
Mikäli kirjoitatte ** nimellänne ** , muistakaa myös mainita ,
Tarkkailkaa ** postianne ** , puolisonne on saattanut hakea teistä eroa .
Meistä maskuliineistakin monesta saatte jelppijän naispressan ** teossanne ** .
Otan kiitollisena vastaan vilpittömät onnen ja menestyksen ** toivotuksenne ** .
Vahvistitte ** työsuunnitelmanne ** - onnea niihin !
Käsittääkseni se ei ole esteenä ** virkanne ** hoidossa .

٨3 ੱ⒓
ڎhän㧔GEN.㧕
** Hänen ** aamunsa alkaa jo kello viideltä ,
** Hänen ** aikanaan liiton jäsenmäärä yli kolminkertaistui suurten ...
** Hänen ** apunsa suurnäyttelyn rakentamisessa on ollut korvaamaton .
** Hänen ** herkkyytensä on hänen vahvuutensa .
** Hänen ** johdollaan on selvitetty sekä kuntien että Takuu - Säätiön sosiaalista luototusta .
** Hänen ** kirjoissaan paljastutaan ja kätkeydytään ,
** Hänen ** kotioveltaan on vain parinsadan metrin matka hiihtostadionille .
** Hänen ** nimensä oli salaisella etsintäkuulutettujen listalla .
** Hänen ** pisteensä olivat 253 .
** Hänen ** tehtävänään on pitää yhteyksiä järjestöihin ,
Poimin ** hänen ** artikkelistaan muutamia kohtia .
Myös ** hänen ** edeltäjänsä teki saman ratkaisun .
Se oli tärkeä osa ** hänen ** elämäänsä .
Matka on ollut ** hänen ** haaveenaan jo pikkutytöstä .
Pappisvalta on vainonnut ** hänen ** kannattajiaan .
sehän on ** hänen ** oman ihmisarvonsa edellytys .
Sekä vammaisen että ** hänen ** perheensä ajautuvat yhä syvemmälle köyhyysloukkuun .
Työsuojelu on ollut aina ** hänen ** sydäntään lähellä .
Halonen painotti , että ** hänen ** tulvaisuuden Suomensa olisi turvallinen , ei ahdistava .
Olen valmentanut myös ** hänen ** tytärtäänkin .
Tasavallan presidentin toimi on luonnollinen jatkumo ** hänen ** uralleen .
Räjähdys repi riekaleiksi ** hänen ** vasemman jalkansa .
Eräänä päivänä Billin elämänrytmi sekoaa , kun ** hänen ** veljensä Dan paukkaa kämpille .
... että vastustajat lannistuvat hänet kohdatessaan ja antavat ** hänen ** voittaa .
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... hän puntaroi vielä , kumpi ehdokas saa ** hänen ** äänensä .
ڎse㧔GEN.㧕
Willy säilyy kuitenkin ** sen ** ( hänen ) mielessä ja unissa .
Silloin ** sen ** isäntä ja emäntä Mauno ja Irja Raittila asuivat vielä Keravalla .
ڎhe㧔GEN.㧕
** Heidän ** elämänsä on välillä sekaisin ja terapeuttikin on joskus terapeutin tarpeessa .
** Heidän ** esityksessään oli mukana vielä harjoittelun alla olevia osia .
** Heidän ** määränsä nousi 77:stä 96:een .
** Heidän ** nimiään käytetään kampanjan mainonnassa ,
** Heidän ** voimansa lisääntymisestä riippuu maamme kohtalo .
Näin voin kuvitella hatarasti ** heidän ** elämänolojaan .
... joka syttyy ** heidän ** elämässään usein esiintyvistä merkeistä .
Ne dokumentoivat ihmisiä , ** heidän ** elämäänsä .
Vilttimiehiä syntyy ja ** heidän ** kanttinsa on koetuksella .
vähän väliä yleisö naurahtaa ** heidän ** letkautuksilleen .
Mutta jo pelkästään ** heidän ** nimensä ovat palidromeja .
Tanner kysyy , mihin ** heidän ** rahansa ovat menneet .
Videoimme ** heidän ** suorituksiaan .
... esitetään tunnustusta ** heidän ** työstään Kosovon sodan lopettamisessa .
He kertoivat miten puutteellista ** heidänkin ** elämä Eestissä oli .
Rikkaatkin ovat ymmärtäneet , että hyvinvointivaltio on ** heidänkin ** etunsa .
ڎne㧔GEN.㧕
... sillä ** niiden ** mielestä alueellisesta yhteistyöstä ei voida keskustella niin kauan ,
ڎ-nsA㧔-nsa/-nsä㧕
** Uraansa ** vaikuttaneet tärkeimmät valmentajat Olli muistaa heti .
** Valintaansa ** eivät ole päättäneet tai kertoneet kaikkiaan neljä edustajaa .
Työn uuvuttamat nörtit eivät halua haaskata ** aikaansa ** työmatkoihin .
Liikennelentäjä ei ole koskaan ** ammattiinsa ** täysin oppinut .
Uuteen ** autoonsa ** Kalle laittoi rattilukon .
Puolueet nimeävät ** ehdokkaansa ** elokuussa pidettävissä puoluekokouksissaan .
Niemisen Kalevala seuraa ** esikuvaansa ** intensiivisesti .
Mauno Koivisto ja Martti Ahtisaari jättivät SDP:n ** jäsenkirjansa ** ...
Asukkaat urakoivat ** kaupunkinsa ** uusiksi
... hän ei myöskään kovin usein tilaa lehteä ** kotiinsa ** .
Indian Airlines jopa lopetti ** lentonsa ** Nepaliin .
Sanomalehti kouluttaa ** lukijaansa ** aktiiviseksi
Strauss jaksoi kuvittaa ** maailmaansa ** .
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Hän lupasi esittää ** ohjelmansa ** keskiviikkona
Tosiasiassa mikään näistä uskomuksista ei pidä ** paikkaansa ** .
Hizbollahin kutsu pyhään sotaan veti ** puoleensa ** .
Vaikka kansan käsi on karttuisa , silläkin on ** rajansa ** .
Viro maksoi ** romuaseensa **
Ohjaaja perui ** sanansa ** .
Naisille ja miehille omat ** saunansa ** .
Yli 25 000 ihmistä on saanut ** surmansa ** sen jälkeen .
Ilmarinen ei halua vangiksi ** taloihinsa **
Veljeysliike on perustanut todelliseen ** tietoonsa **
Halonen ryhtyy ** toimeensa ** 1. maaliskuuta .
Myös poliisin on terästettävä ** toimintaansa ** .
Mutta rakkaus ja kuolema ovat kietoutuneet ** toisiinsa ** .
Myös keskusta antoi ** tukensa ** Uosukaiselle
Yhtiö varoitti ** tuloksensa ** heikentymisestä jo joulun alla .
Mies ydinperheineen tekee vaimon tukemana ** uraansa ** .
Petri Lätti on koko ** uransa ** ajan ollut lähes päätoiminen jääkiekkoilija .
Halonen ei pidä ** valintaansa ** varmana ja Aho ei hellitä .
Bagdadilaisilla on täysi syy ** varovaisuuteensa ** .
Jazz on aina ** veronsa ** maksanut .
Maa on menettänyt ** voimansa ** , he toistelevat .
** Työhönsä ** hän tarvitsi tietokoneen .
Jotkut pyysivät sitä ** hammassärkynsä ** lievittäjäksi .
Mukaan haettiin kolmivuotias Mikael ja ** isänsä ** Mikko .
Kaila allekirjoitti ** kirjeensä ** Ryssänvihassa , mutta niin teki Urho Kekkonenkin , aikansa .
Suomi sai ensimmäisen ** naispresidenttinsä **
Kujala on tehnyt ** päivätyönsä ** veturinkuljettajana .
Jokainen tekee ** päätöksensä ** itse .
Sprintti vaatinee oman ** suksityyppinsä ** .
Kukin teos oli selkeästi ** tekijänsä ** näköinen ja oloinen .
Sotien jälkeen hän vaihtoi ** työnsä ** maalarin ammattiin .
Mies viettää 50 - ** vuotispäiväänsä ** juhlakonsertissa 22.2 .
Järnefelt ryhtyi esikuvansa mallin mukaan maanviljelijäksi - niinkuin ** äitinsäkin ** ...
Tämä ei suinkaan ole ainoa syy , jonka vuoksi Ojakangas antaa ** äänensä ** Haloselle .
ڎ-Vn㧔-aan/-ään/-kseen/-lleen/-neen㧕
** Loppuosastaan ** opus muuttuu tavalliseksi keittokirjaksi .
Wahid kertoi ** aikeistaan ** Sveitsissä .
Niinpä motivaation luulisi olevan ** huipussaan ** .
Naisviljelijät ovat yllättäneet monet ** innollaan ** ja kyvyillään .
Suomen Spar ryhtyy kohentamaan ** kannattavuuttaan ** .
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Nokian Wanhat Toverit käynnistelevät ** kokoustaan ** .
Suomi valmistelee omaa ** lakiaan **
Linjebussin työntekijät jatkavat ** lakkoaan ** .
Vain Viinanen itse erosi omasta ** liitostaan ** .
Puolueet menevät vaaleihin omilla ** listoillaan ** .
FIS oli ** ohjeillaan ** kieltänyt yli sadan dollarin lahjat .
Vuotta aiemmin liki 50 kunta lomautti ** opettajiaan ** .
Grant on voittanut kaikki 31 ** otteluaan ** .
Vakaammissa ** runoissaan ** Nummi kirjoittaa :
Hän puhui ** saarnassaan ** oman kulttuurimme rappiosta .
Ylen lahjakas Helin haaskaa aika surutta ** talenttiaan ** .
Sievinen ei harmitellut ** tappiotaan ** Matthew Dunnille .
Lipposen muistetaan yllättäneen joskus ** valinnoillaan ** .
Aalto sai ** voitostaan ** 192 rankingpistettä .
Liitto esitti kannanottonsa ** vuosikokouksessaan ** .
SEL jatkaa ** ylityökieltoaan ** edelleen .
Mauno on laittanut ** eläkkeestään ** 2500 markkaa .
Hän suihkutti ** hajuvettään ** miesten kauluksille ja totesi :
Huomionosoitus oli ** järjestyksessään ** 39:s .
Louis voitti ** kotipelissään ** Vancouver Canucksin 4-2 .
Hän toimi sopimuksen kätilönä ainakin toisella ** kädellään ** .
Vanha poliitikko levitti ** käsiään ** ja sanoi :
Tästä kansan enemmistö oli ** mielissään ** .
Kukaan ei koston pelossa uskalla kertoa uhkauksista omalla ** nimellään ** .
Hän teki vaivalloisen matkan ** päämääränään ** tallentaa tuo vesiputous joulupäivänä,
Joskus hänellä on ** sylissään ** lapsi .
Musikantit nauttivat ** työstään ** .
Kuntien on myös vakinaistettava ** väkeään ** .
Liigakiekkoilua Santeri Immonen on pelannut ** ammatikseen ** yli kuusi vuotta .
Myös Bayern München on viime aikoina esiintynyt ** edukseen ** .
Ulla Puolanne lukee ** harrastuksekseen ** Halosen tavoin kuntouinnin .
Koululaiset pahoinpitelivät ** huvikseen ** alaikäisen kuoliaaksi .
päätöksen , jolla se on kutsunut presidentti Tarja Halosen ** kunniajäsenekseen ** .
Pohjanmaan kokoomuksen kiehunta ei ota ** laantuakseen ** .
Ei kukaan ** lystikseen ** hakkaa .
Valinta sai ** osakseen ** huomiota ja ihmetystäkin .
Hänet voi jokainen tuntea omaksi ** presidentikseen ** .
Israel perusti SLA:n ** tuekseen ** Etelä-Libanoniin vuonna 1978 .
Israelin turvallisuuslähteet kertoivat , että sissit iskivät israelilaisten asemiin Israelin **
turvallisuusalueekseen ** julistaman vyöhykkeen keskiosassa .
Hän voisi kuvitella Valmetia tulevaksi ** työpaikakseen ** .
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Noloimpia saattavat silti olla ne suomalaiset , joita hän yhä kutsuu ** ystävikseen ** .
** Juurilleen ** palannut Miljoonasade tietää ikäpolvensa
Taksikuskit saivat ** ajatuksilleen ** tukea bussikuskeilta .
Se kääntää kylmästi selkänsä vanhuksille ja ** eläkeläisilleen ** .
Liitto on vaatinut ** jäsenilleen ** muun muassa omia sopimusoikeuksia .
... Camdessus sai ** kasvoilleen ** kermakakun valmistautuessaan puhumaan Bangkokissa .
Etelä-Kaarelan lukion abit vilkuttavat hyvästit ** koululleen ** .
Vanhemmilla pitäisi olla aikaa enemmän ** lapsilleen ** .
Demari julistaa ** lukijoilleen ** kilpailun .
Mutta vasta nyt asiat naksahtivat ** paikoilleen ** .
Pakko on sanoa että mestareiltamme menivät pelit ** poskelleen ** .
Heittäytyykö sen päälle ** rähmälleen ** ?
Kumpikin jättää ** seuraajalleen ** suuret saappaat .
Jakson mukana oli Schulzin jäähyväistervehdys lukijoilleen ja ** tukijoilleen ** .
Agassi pyöritteli jälkikäteen päätään ** uravalinnalleen ** .
Valitseminen kaksine ** ennakkoäänestyksineen ** kestää kuukauden .
Putinilla ei ole tätä huolta , vaan hän voi ** hallituksineen ** nojautua duuman enemmistöön .
Tarja Halosen ** kannattajineen ** ei ole tarvinnut näin likaiseen vaalityöhön sotkeutua .
Kun tulos on täysin varma , juhlat ** kuohuviineineen ** alkavat .
Pariisilaispoikia komeine ** laukkuineen ** 1962 .
Talonpoikia rasitti kohtuuton verotus ** linnaleireineen ** .
Kuullota hetki ja lisää tomaatit ** mehuineen ** ja mausta suolalla ja pippurilla .
näyttävästi tunnistettavine kuvineen ja ** nimineen ** paikallisessa lehdessä .
Osat sisältävät tarinoita toimiston asiakkaista monine ** ongelmineen ** .
Koti-ikävä toi Lamminpohjan ** perheineen ** takaisin Tampereelle .
Vanhemmat ** reaktioineen ** voivat olla myös aika vaikeita tapauksia .
Molemmissa oleskelutilat ** takkoineen ** .
White Ribbon on Kanadassa laaja liike palkattuine ** työntekijöineen ** .
Helsingissä kehään nousee Suomen koko EM - joukkue ** varamiehineen ** .
Mies ** ydinperheineen ** tekee vaimon tukemana uraansa .
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