
JUHANI LEHTIRANTA

ARJEPLOGINSAAMEN 
ÄÄNNE- JA TAIVUTUSOPIN 

PÄÄPIIRTEET

SUOMALAIS-UGRILAINEN SEURA
HELSINKI 1992

SUOMALAIS-UGRILAISEN SEURAN TOIMITUKSIA
MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ FINNO-OUGRIENNE

VOL. 212



Abstract
The fundamentals of Arjeplog Saami (Lappish) Phonology and Inflexion

The linguistic material of the study is based on earlier studies of Arjeplog Saami. The research ma terial 
includes the work of Ignac Halász from the 1890s, Eliel Lagercrantz from the 1920s, the rich but un pub-
lished field materials of Israel Ruong from the 1930s and 1940s and of K.B. Wik lund from early 1900s.

Now extinct, Arjeplog Saami was spoken in the mountain region in the western and northern parts of 
the Arjeplog parish in Sweden and also in neighbouring areas in Norway. 

The phonological survey concentrates on metaphony and vowel harmony and nu me rous clus ters (over 
180 different clusters). Arjeplog Saami is the only Saami lan guage which has both metaphony and vowel 
harmony. Although Arjeplog Saami dia lects differ perceptibly from one another phonetically, on the 
back  ground of differences lies quite uniform morphophonemic structure.

The inflexional survey first deals with the morpheme structure and radical types. Conju ga tion and 
de clension are also studied in detail. An appendix provides examples of conjugation and declension. It 
often becomes evident that the earlier studies have made many conclusions about morphological features 
based on one-sided or insufficient field material. Many features still re main unsolved or unclear due to 
lack of linguistic ma terial.

The dialect differences of Arjeplog Saami are not great, and many phonetic or mor pho logical features 
have transitional forms in the dialects. The closest neighbour lan guage is Lule Saami. In many respects 
the boundary between these languages is not ab solute. However, the boundary bet ween Arjeplog Saami 
and its southern and eastern neighbour, Ume Saami, is extremely clear, al though Halász’ and K.B. Wik-
lund’s Arjeplog Saami material has some southern features. These fea tures are not based on native lan-
guage use but on the old literary Lappish which mostly is based on Ume Saami.

The appendices include a dialectal map and examples of different dialects transcribed phonetically, 
morphophomically and translated into Finnish.
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Esipuhe

Tämä työ on tehty ollessani Suomen Akatemian tutkimus assis tenttina. 
Akatemian rahoituksella pääsin myös muutamaksi päiväksi tutus tu
maan työn kannalta keskeiseen Upsalan arkistomateriaaliin. 

Työtä varten järjestetystä aineistosta olisi luotavissa melko pienellä 
vai valla täs sä ilmestyvän kieli opil lisen katsauksen lisäksi arjeplogin saa
men tekstikokoelma ja laaja sanakirja. Tekstikokoelma on itse asiassa 
kään nöstä vaille valmis. Sanakirja vaatisi vielä ehkä noin vuoden lisä
työn. Mie lestäni sana kirjan jatkovalmistelun voi unohtaa, kunnes  naa
pu  ri kieli uumajan saa me on tutkittu kunnolla. Siksi paljon lisävalais tus ta 
uu ma jansaa me voi tuoda usein vajavaisiin arjeploginsaamen sa na muis
tiin pa noihin.

Olen saanut kannustusta ja monia neuvoja Raija Bartensilta, Juha 
Jan   huselta, Mikko Korhoselta ja Pekka Sam mal lahdelta sekä vaimoltani 
Varpulta. Siitä kiitos heille. Mikko Korhosta kiitok seni ei enää tavoita. 
Olen suuresti kiitollinen myös Upsalan Dialekt och folk minnesarkivetin 
johtajalle Sven Söderströmille avusta tutustuessani Israel Ruongin 
ke räämään arkis toainekseen.  Kiitän myös SuomalaisUgrilaista Seu raa, 
joka on ottanut julkaistaakseen tämän työn.
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1.  Johdanto

Vaikka arjeploginsaamesta on melko paljon julkaistua aineistoa, on tä 
män kie len rakenne monessa suhteessa jäänyt epäselväksi. Tässä tut ki 
muksessa py ri tään selvittämään arjeploginsaamen äänne ja taivu tus
opin pääpiir teet.

Näkökulma on synkroninen ja aineistokeskeinen eikä kieli his to riaan 
tai mui hin saa me laiskieliin kiinnitetä huomiota. Lopussa on erillinen 
ly hyt katsaus ar je plo gin saa men ja sen viereisten saamelaiskielten tär
keim  piin eroihin.

Taivutusopissa rajoitutaan lähinnä verbien ja nominien taivutukseen, 
koska mui den sanaluokkien esittely kuuluu enemmän johto ja sanasto
op piin kuin taivutusoppiin. Vaikka adjektiivien vertailuaseiden ja järjes
tysluku sanojen muodostus kuuluu itse asiassa joh tooppiin, ne on otettu 
katsauksina mukaan siksi, että ne sisältyvät HalÉaszin ja Lager crantzin 
kielioppeihinkin ja että niihin tuskin paneudutaan muissa yhteyksissä.

Kielestä käytetään nimitystä arjeploginsaame ei kä ta valli sem paa 
ni mitystä pii timensaame, koska sitä on puhuttu vain Ar je plo gin 
kunnassa ja vähäisesti sen vastaisella alueella Nor jassa, kos ka val
taosassa hallin nol lis ta Piitimen Lap pia kielenä on ollut uu ma jan saa me ja 
kos ka arje plo ginsaamea pu hutaan Pii ti men joen ylä juoksun ohella myös 
Skellefte ja Lai sanjokien lat va ve sien var silla.

Tutkimusaineistona ovat aikaisemmat, etenkin IgnÉac HalÉaszin ja Eliel 
Lager crant zin julkaisut sekä Israel Ruongin ja K. B. Wiklundin käsikir
joi tuk set sekä Ruon gin äänitteet. Vaikka aineisto on suh teel lisen laa ja, 
jou  du taan tämän tästä huo mauttamaan sen rajal li suu desta. Mikäli erik
seen ei mainita, sana ja lauseesi merkit ovat peräi sin Ruon gin kä si kir 
joi tuksista ja äänitteistä.

Arjeploginsaamea kirjoitetaan pääosin arkkifoneemisesti. Foneettisesti 
kirjoitutut jaksot on osoitettu hakasulkeilla ja murteittaiset fonologiset 
asut vinoviivoilla.

Liitteinä ovat taivutuskaavat, lyhyet näytetekstit ja kartta. Sen si jaan 
sana ha ke mis toa ei ole, koska tässä tutkimuksessa esitellyt ja käsi tel  lyt 
sa nat ovat var sin mie livaltainen ja epä edus tava osa arje plogin saa men 
sanastoa ja koska arje plo gin saa men kattava sanakirja olisi laa dit ta  vissa 
melko pienellä työllä tätä tut ki  mus ta varten järjestetystä ai neis tosta.
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2.  Taustaa

2.1.  Arjeploginsaamen puhuma-alue, murteet ja puhujamäärä

Arjeploginsaamen puhumaalueen rajat ja sen sisäinen murrejako tun ne
taan huonosti. Muut tutkijat kuin Israel Ruong eivät ole tutkineet sen 
mur  teita ja sen viereisiä saamelaiskieliä niin perusteellisesti, että he oli
si vat voi neet antaa luo tet ta van ku van murrejaosta ja puhumaalu eesta.

2.1.1.  Arjeploginsaamen puhuma-alue

Ensimmäisenä ruotsinsaamen kieli ja murrejakoa selvitti tieteel li ses ti 
IgnÉac (IgnÉacz) HalÉasz. Hän valittaa tutkimuksessaan, että juuri Arje plo  
gis sa pu hu tusta saa mesta ei ole mitään tietoa (1891: 210). Näin Ha lÉasz 
ei voinut kertoa en nen vii meis tä saamenmatkaansa vuonna 1891 ar je
plo gin saa men puhumaalueen ra joista mi tään.

Yh tä lail la J. K. Qvig stadkin kykeni vain to te a maan, et tä arje plo gin
saa mea pu  hu taan Piitimen La pissa ja siihen ra joit tuvalla alu eel la Sal
ten ja Ra na vuo non vä lillä Nor jas sa (1893: 8—9).

K. B. Wik lund mai nitsee saa men kie li op pin sa en simmäisen pai nok sen 
alus sa, et tä ar je ploginsaa mea puhutaan Ar je plo gis sa ja PohjoisAr vids
jau rissa sekä Sal ten ja Rana vuo non välisellä alu eel la Nor jassa (1901: 2). 
En nen toi sen pai nok sen il mestymistä Wiklund oli tu tus tu nut erääseen 
ete lä ar je plogi lai seen kie len op paaseen ja toisen painoksen vastaavassa 
koh  dassa maini taan, että ar je plo gin saa mea pu hu taan Poh joisArvids jau
rin ja mai ni tun Nor jan alueen ohel la suu rimmassa osas sa Ar je plogin kun
taa ja että EteläAr je plo gissa pu hu taan kin uu ma jan saa mea (1915: 3).

Eliel La ger crantzin mukaan arjeplogin ja luulajansaame muodos ta vat 
län si saa men, joka rajoittuu etelässä sorselensaameen (1926: 365). Län
si ja sorse len saamen raja on hänen mukaansa hy vin selvä. La ger crantz 
ei käsitellyt ar je plo ginsaamen muita rajoja. Hän katsoi Se mis jau rin alu
eelta ko toi sin ole van kie  len oppaansa puhuvan KeskiArje plo gin mur  ret ta 
ja poh joi sem mal ta Njar gan alu eel ta olevan kie len oppaansa pu huvan 
Poh joisAr jeplogin mur retta (1926: 3 ja 1939: 1198). Poiketen aiem
mis ta käsi tyk sistään hän to te aa vii mei ses sä teks ti ko ko el mas saan, että 
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semis jau ri lai nen kie len op as puhuu kin Arje plo gin uu ma jan  saame lais  ta 
mur ret ta (1963: 109). La ger crantzin mu kaan hänen tut  ki man sa mur
teet ovat var sin lä hellä toi si aan, mut ta eroa vat HalÉaszin tut ki mas ta 
poh joi sem mas ta Ar je plo gin mur tees ta (1926: 4, 10).

Wik lundin mielestä La ger crantzin tut kima Se mis jau rin mur re ei ole 
arje plo gin vaan uu ma jansaamea (1928: 347). Bo Wick man tor juu 
tä män kä sityksen ja kat soo tuon murteen kuuluvan ar je ploginsaa meen 
(1959: 74 ala viite ja 1964: 322).

Ruongin mukaan aidointa arjeploginsaamea puhu vat Luoktan—Ma va 
sin alueen poronhoitajat se kä Tjeg gelvasjär ven ja Pii ti men joen varren 
seu tu jen saa melaiset Arjeplogin poh joisosassa. Tjeg gelvasin ja Piitimen
joen poh jois puo  lel la on tosin luu la jan saa me lai nen vai kutus sel vää. Alu een 
itä puolella pu hu taan met sä saa me laista mur retta. Ete läs sä Skellef te    joel
ta al kaen on etelä saa me lai nen (so. uu ma jansaamelainen) vaikutus sel vää 
(1943: III). Arjeplogin saa men ja met sä saamelais mur tei den raja nou dat
te lee hänen mukaansa metsäporon levin nei syysalueen län si ra jaa (1945: 
124). Toisessa yh tey des sä Ruong pitää Tjeg  gel vas jär ven poh jois puo lis ta 
Ar vesin mur ret ta ete läi sim pänä luula jan saa mena ja sa man jär ven ete lä
puolista Bart ur ten mur retta pohjoi sim pana arjeplo gin saa me na (1982: 
255).

Björn Collinderin — joka oli ollut kesällä 1939 mukana Ruon gin 
ai neis ton ke ruu mat kal la Arjeplogissa — mukaan arjeploginsaamea pu hu
taan Ar je plo gin poh jois osan tun tu rialueilla, mutta eteläistä saamea (eli 
täs sä ta pauk ses sa uu ma jan saa mea) Piitimen Lapin metsäalueilla, Ete lä
Arje plogin tunturi alueel la se kä Ar vids jaurissa (1953: 59—60). Toi sis sa 
yh te yk sissä Col lin der mää rit te lee poh  jois saamen (= pohjois, luula jan ja 
arjeploginsaame) ja ete lä saa men (= ete   lä ja uu ma jansaame) rajan kul
ke vaksi Jokkmokin ja Ar vids jau rin kun tien vä lis sä se kä edel leen Arje plo
gin läpi, jossa metsä saa me lai set puhu vat uu ma jan saa mea ja tun turi saa
me laiset arje plo gin saa mea, mut ta Ete läAr jeplogin tun tu ri saa me laiset 
ovat kielellisesti näiden välillä (1960: 23 ja 1965: 15).

Yllä esitetyissä näkemyksissä erottuu selvästi kaksi linjaa. Ensin nä kin 
on saa mentutkimuksen uranuurtajiin HalÉasziin, Qvigstadiin ja Wik lun
diin pa lau tu va kä sitys siitä, että arjeploginsaamea on puhuttu ylei ses ti 
Pii ti men Lapissa eli Ar je plogin ja Arvidsjaurin kunnissa sekä Arjeplogin 
vas tai sel la alueella Nor  jas sa. Ruot sin Lapit (ensin Piitimen, Luulajan ja 
Tor nion Lapit, myö hem min myös Lyck se len ja Åselen Lapit) ovat 
1200lu vulta pe räi sin olevia hallin nol li sia alueita (Man ker 1968: 18). 
Niiden ra jat osuvat usein yk siin tär keiden saa men kieli tai mur re rajo jen 
kans sa. HalÉasz, Qvigstad ja Wiklun d päät  te li vät kin, et tä tilanne on 
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sa ma myös Piitimen Lapissa, vaikka heillä ei ol lut asi asta oma koh taista 
tark kaa tie toa.

Ruong ja Collinder ovat toisella kannalla, sillä heidän mukaansa arje
plo gin saa mea puhutaan vain Arjeplogin tunturialueilla ja sen vas tai sel la 
alueella Nor jas sa. Tämä käsitys perustuu oma koh tai seen tietoon mur re
oloista ja on oi kea. Käytet tä vissä ole va arjeplogin saa men ja sen naapuri
kielten aineisto puhuu yksiselitteisesti tämän puolesta. Kuitenkin van
hem pi käsitys on py sy nyt tä hän asti hen gissä, koska ar jeplogin ja uu  ma
jansaa men murre ra jois ta ei ole ollut tar jolla yk sityis kohtaista tie toa. 
Sa man lainen pintty nyt hal lin nolliseen ra jaan pohjautuva kä si tys on ol lut 
luu la jan ja tor nion saa men välisen kielirajan si joit ta mi nen Luu la jan ja 
Tor  nion Lap pien ra jalle. Kuitenkin useam pia ja tär ke äm piä kie lellisiä 
ero ja on Luu la jan Lapin sisällä Etelä ja KeskiJällivaaran mur teiden vä  
lil lä ja Pekka Sam mallahti pi tääkin tätä rajaa luulajansaamen poh jois
ra ja na (1985: 152).

2.1.2.  Arjeploginsaamen murteet

Liitteenä olevassa kartassa esitetyt arjeploginsaamen murrealueet käy 
vät varsin hy vin yk siin siitojen ja poronhoitoalueiden rajojen kans sa. 
Tä mä liittyy siihen, että suu rin osa arjeploginsaamelaisista on kuulunut 
po ronhoita ja perheisiin ja su kui hin.

Ruotsin tunturialueiden poronhoitajien alueellinen ja hallinnollinen pe  
rus yk sik kö on yhden tai muu taman perheen muodostama siita (arje plo
gin saa mek si sij' ta), jolla on yh teiset laidun alueet, asuinpaikat ja muut  to
reitti. Muuta ma vie rek käinen sii ta — Ar je plo gissa kolmesta kuu teen — 
muodostaa poron hoi to alueen (tjiel'tie). Arjeploginsaamelaiset po ronhoi
ta jat ovat kuuluneet kolmen po ron hoi to alu een sii toihin. Po ronhoito alu
eel la voi olla yhden tai muutaman sii dan muo dostamia ryh miä, joilla on 
yh tei nen syys ja kevätalue. Ernst Man ker on sel vit tä nyt laa jasti vuon na 
1944 val linnutta Ruotsin tunturialuiden po ron hoitoa (1953). Hänen esit  
tä män sä tiedot Arjeplogin tuntu ri saa me lais ten muut to rei teis tä ja lai   dun
alueista vastaavat pääosin vii me vuo si sa dan lo pun ja tä män vuo si  sa dan 
alun ti lannetta, josta Israel Ruon gin kä si kir joi tuksissa on paljon lisätie toa.

Tärkein Arjeplogin poronhoitoa muutta nut te kijä on vuonna 1920 
al kanut kaa re suvantolaisten po ron hoi tajien muutto Arje plo giin. Tä mä 
joh   tui sii tä, ettei kai kil le kaa re su van to lai sil le poron hoi tajil le riit tänyt 
enää laitumia, kun heidän lai dun oi keutensa Norjan puo lella ka pe nivat 
(Man ker 1953: 19—20; Rens lund 1986: 48—49). Vuonna 1944 poh joi
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sia tu lokkaita oli jo enem män kuin al ku pe räi siä ar je plogilaisia po ron hoi
tajia. Merkittävää on myös se, et tä tu lo kas per heil lä oli tuol loin kes ki
mää   rin sel västi suurem mat porokarjat kuin alku pe räi sil lä ar je plo gi lai sil 
la per heillä. Tä mä liittyy sii hen, että ar je plo gi lais ten po ronhoi to oli 
muu al la pait si Luok tan alueella in ten sii vistä mutta poh joi sil la tu lok kai l
la eks ten  sii vistä (Manker 1953: 145). Edel linen tapa vaati sään nöl lis tä 
pai men  nus  ta ja vaa ti mien lypsä mis tä, min kä takia po rokarja ei voi nut 
olla yhtä suu ri kuin poh jois saa melaisilla poronhoitajilla.

Siitojen nimet perustuvat useimmiten tunturilla metsärajan lä hei syy
dessä si jait seviin porojen kevät ja syys alueisiin (mts. 20). Joskus sii dalle 
on an net tu ni mi su vun mukaan. Yhden mu kai suuden ja yk siselittei syy den 
takia on hyvä käyt tää sii doista kevät ja syysalueisiin pohjautuvia ni miä, 
jotka sopivat hyvin myös mur tei den nimiksi. Myös Ruong on käyt  tä  nyt 
mur teista käsikirjoi tuksis saan lä hes jär jes tel mäl li sesti kevät ja syys
paik kojen mu kai sia ni mityksiä. Sii  dan ”Sjag go” ke vät ja syysalue on 
Ar vesin tun tu reil la. Ruong on kin käyt tä nyt nimitystä Arves (1982: 255; 
tosin hän kirjoittaa Arvas, vaikka sanan nomi na tii vi on saa mek si Aar  vies). 
Ma vas, Bart urte, Nja sja ja Tjidtjak ovat kevät ja syys paik ko jen mu kaan 
an net tu ja nimiä. Sen si jaan kahdesta eteläi sim mäs tä sii das ta voi daan 
käyt tää kevät ja syys aluei den mukaisia nimityksiä Svai pa ja Björk fjället.

2.1.2.1.  Arvesin murre

Arjeplogin poh joisimmalla, Luok tan—Ma va sin poron hoi to alueella on 
seit   se män siitaa. Näis tä nel jä oli kaare suvan to lais ten tu lok kai den muo
dos ta mia. Ar je plo ginsaame lais ten asut ta mia siitoja ovat olleet Piitimen
joen poh jois puo lei sella Luok tan alueella ”Sjag go” sekä eteläpuoleiset Ma 
vasin ja Bart ur ten alueel la ”Ma vas” ja ”Ruong”. Näitä siitoja asut tivat ar 
je plo   gin saa me laiset su vut Sjag go, Ruong ja Steggo (Man ker 1953: 145).

Pohjoisin murre on Luoktan alueella puhuttu Ar vesin mur re. Se on var  
sin epä  yhtenäinen, sillä seitsemän Ruongin tutkiman mur teen puhu jan 
joukosta ei ole kahta äänteellisesti yhtenäistä idiolektia. Tä mä kir  ja vuus 
joh tuu siitä, et tä Ar ve sin murre on eteläisten arje plo gin saa me   lais ten se 
kä poh jois ten luu lajan saa melaisten vaikutteiden tem mel lys kenttä. Ar ve
silaisten avio liitot sekä luula jan saamelaisten että bart ur te laisten kans sa 
ovat Ruon gin muis tiinpanojen pe rus   teella ta vallisia. Ruon gin kie lenop
paan Nils Lars son An derssonin murre on sel västi poh joi sempaa kuin mui
den ar ve si laisten kie len oppaiden. Vali tetta vas ti hä neltä on vain vä häisiä 
äänne opil lisia ja sana muis tiinpanoja. Hänen mur  teen sa erot taa luula jan
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saa men Jokk mokkin mur tees ta oleellisesti vain ve laa ri klusii lin ja ob stru
enttien konso nanttiyhtymien as te vaihtelu (arjeplo gin saa mes sa esim. 
nom. ååk' sie : akk. ååksiev, luula jan saa messa Grund strömin kir joi tus ta
val la nom. åk sºe : akk. åuhsºeu ’oksa’).

Eräässä yh teydessä Ruong pitää Arvesin murretta eteläisimpänä luu
la jan saa me na (1982: 255). Todellisuudessa tämä murre on arjeplogin 
ja luula jan   saa men vä lis tä siirtymäaluetta. Kielellisin perustein sen voi 
kat soa kuu lu van kum paan ta han sa, koska Arvesin murteen luulajan saa
mesta ja ar je ploginsaamesta erot ta vat piir  teet ovat suunnilleen yhtä 
vah vat (vrt. lu kuja 5.1. ja 5.2.1.). Täl löin käy tän nön tar koi tuk sen mu
kai  suus rat kai see, kumpaan sen kan nat taa katsoa kuuluvan. On yksin
ker  tai sem  paa pi tää si tä arjeplogin saa men murteena, koska tällöin ei 
tar vitse luopua to tu tus ta luu la jan saamen ete lä ra jas ta eikä todeta, että 
tähän as ti  nen tut kimus ei vain ole otta nut huomioon tätä murretta. 
Ar ve sin murteen lu ke mi nen ar je plo  gin saa men mur teisiin aiheuttaa vain 
sen, että ar jeplo gin saa men mur  reero jen ku vauk sesta tu lee hieman 
pi dempi.

2.1.2.2.  Barturten—Arvesin sekamurre

Barturten—Arvesin sekamurre on ainoa murre, joka ei ole yhdistet tä vis
sä suo raan mihinkään poronhoitajien siitaan. Sen pu hu jat asuivat Pii ti 
men  joen ete lä puo lella. Myös HalÉaszin kie len opas perhe puhui tä hän ryh 
mään las ket tavaa mur retta. Ruon gin muis tiin pa noissa on laajemmin 
ai nestoa kah delta Bart ur ten— Ar  ve sin seka mur teen pu hujalta, Marga
re ta Bengts sonilta ja Per Gim mo nilta.

Tämä mur re on ilmeisen kirja va ja epä yhte näi nen, mi kä joh tuu sii tä, 
että se on tulosta barturtelaisten ja arvesilaisten avio liitoista. Esimer
kik si Marga re ta Bengts sonin isä oli ko toisin Bart ur telta ja äiti Ar ve silta 
(Ruong 1982: 253). Murteen siir ty mä luonteesta ker too sekin, et tä kai
killa kie len op pail la on hor jun taa eteläisten ja poh jois ten piir tei den 
vä lillä. Tä mä kos kee eten kin vo kaa lien metafoniaa sekä kon so nant tien 
as  te vaihtelua.

2.1.2.3.  Barturten, Tjid tjakin ja Rasj vär tan murteet

Luoktan—Mavasin poronhoitoalueen Piitimenjoen etelä puoleisella Ma  va
sin alu eella puhuttu Bart urten murre on hyvin yhtenäinen verrat tuna 
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poh joi sem piin mur tei siin.
Barturten eteläpuolelta Laisanjoelle ulottuvan Semisjaurin—Njargan 

po ron hoi to alueen pohjoi sim mat sii dat ”Njasja” ja ”Tjidtjak” ovat kuulu
neet Bengts sonin, Fjäll manin ja Fjällåsin su vuille sekä eteläisin siita ”Rasj 
ver ta” (tai ”Rasj värta”) Fjäll manin su vulle (Man ker 1953: 155). Kysei
sellä alu eel la puhutut läheiset Tjid tjakin ja Rasj vär tan mur teet eroavat 
mel ko vä hän Bart urten mur tees ta. Tämä johtuu sii tä, et tä Luoktan—
×Ma va sin ja Semis jaurin—Njar gan alueiden välillä ei ole sel vää ve sis tö ra
jaa toisin kuin muiden Arjeplogin poronhoitoalueiden välillä.

Tjid tjakin ja Rasj vär tan mur tei den si säi ses tä yh te näi syy des tä ei voi 
teh dä suo ria arvioita, koska käy tet tä vis sä on tie to ja vain pa rilta kie len
op paalta kum mas takin mur teesta. Näiden murteiden sisäiseen yh tenäi
syyteen viit taa se, et tei kie len op pail la ole sellaista ete läis ten ja pohjois
ten piir tei den vä listä hor jun taa, joka on tyypillistä Ar ve sin mur teessa tai 
Barturten—Arvesin seka mur tees sa.

2.1.2.4.  Svaipan ja Björkfjälletin murteet

Eteläisin alue on Sorselen ra jaan ulottuva Svaipan (en nen vuotta 1946 
Ar je plo gin) po ronhoitoalue, jos sa arjeploginsaamelaisia su ku ja ovat Lars
son ja Bark (tai Park) sa man ni misissä siidoissa (Man ker 1953: 165). 
Alun  perin Bar kit ovat ol leet ete lämpänä Björkfjälletillä ja Lars sonit 
Svai palla. Tä hän viit taa Par kin su vun hieman ete läisempi murre ja sii tä 
ker to vat myös Ruon gin muis tiinpanot Gre ta Par kilta. Vuon na 1944 
Bar  kien kevät ja ke sä paikat olivat Larssonien paikkoja pohjoisempana.

Qvigstad, Wik lund ja La ger crantz ovat käyttäneet myös Svai pan alu
eesta ni mi tystä Se mis jaur, jolla on tarkoit ettu myös koko Skellef tejoen 
eteläpuolista Ar je plo gin alu et ta. Arjeplo gin saa men murteista puhutta es
sa on parasta välttää tä tä ni mi tys tä, koska ei ole yksiselit teis tä, mitä 
murretta tai aluetta sil lä kulloin kin tar koitetaan.

Svaipan poronhoitoalueella puhutut Svaipan ja Björk fjäl le tin murteet 
eroa vat vä hän toisistaan (ks lukua 5.1). Tosin ai neistoa on vain muuta
malta kielenop paal ta. La ger crantzin ja Wik lun din muis tiin panoista 
il me nee, että näis säkin murteissa on hor  jun taa poh jois ten ja eteläisten 
piir teiden välillä. Tä mä on ymmärrettävää, kos ka ky sees sä on mur re
ryh  mä, jonka eri puo  lilla on puhuttu toi sistaan selvästi poik kea via saa
me lais kieliä.
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2.1.2.5.  Metsäalueen ja Norjan arjeploginsaamelaiset

Edellä esitetty murre ja alueellinen jako koskee tunturisaamelaisia 
po ron hoi tajia. Met sä alu eel la ovat vastaavasti metsäsaamelaiskylät. 
Ar je plogin kir kon ky län poh jois puo lisen Ståk ken metsäsaamelaiskylän 
asuk  kais ta osa on ar je plo gin saa melaisia (Ståkken, Steggon, Fjällmanin ja 
Skai len su vut) (Man ker 1968: 85). Ståk ken alu een ar je ploginsaamelai
set pu hui vat Arvesin ja Bart ur ten mur tei ta se kä niiden se ka mur retta. 
Poh joi sessa kieleen on vaikuttanut luu la jan saa men Ud tjan mur re (Ruong 
1945: 131). Arvidsjaurin ja muun Arje plo gin met sä saa me lai set ovat 
kie    lel tään uu ma jansaamelaisia lu kuun ot ta mat ta sin ne avi oi tu mi sen seu 
rauk se na muut  ta neita (mts. 124).

Yksittäisiä arjeploginsaamen puhujia on voinut olla muul lakin Arje
plo gin met sä alu eel la, jossa on puhuttu pääasiassa uuma jan saamea. Tuon 
alueen vä häi nen arjeploginsaamelaisväestö on peräisin tun tu ri alu  eel ta. 
Syynä siir ty mi seen ovat olleet avioi tu mi nen sekä luo pu mi nen po ron hoi
dosta kar jan hu vet tua huo noina vuo sina.

Arjeploginsaa men ja met sä saa melaisten puhuman uu majansaamen 
väli sen kie lirajan sijainti on osin häilyvä, koska rajaalue ei ole ol lut kai
kin pai koin kenenkään nautintaaluetta. Liitteenä olevassa kartassa on 
nou da tettu met sä ja tunturi po ron le vin nei syys aluei den ra jaa se kä sum
mit tais ta sään nöl listen nautin taalu ei den ra jaa (läh teinä Ruong 1945, 
Man ker 1953 ja 1968 sekä Ruon gin muis tiin  pa not). Hornavanin etelä
ran  nan alue aina Arjeplogin kirkonkylään asti kuu lui hal lin nollisesti 
Se misjau rin— Njar gan poronhoitoalueeseen mutta Man ke rin tut ki mus
ten ja Ruon gin käsikirjoitusten valossa poronhoitajat eivät käyt tä neet 
itäi sintä alu etta muu hun kuin läpikulkuun vaelluksella. Myöskään met
sä saa me  lais ten lai dunalueet eivät ulottuneet sin ne. Siksi liitekarttaan ei 
ole merkitty Laisanjärven ja Hornavanin vä lis tä alu et ta arjeplo gin saa
men puhumaalueeksi.

Arjeplogin tunturisaamelaisilla oli kesälaitumia myös Norjassa Bal
vat  netin, Salt dalenin, Lønsdalenin ja Bjøllågan seuduilla. Yk sittäisiä 
ar jeplogin saa me lai  sia asettui asumaan Norjaan myös pysyvästi. Syy nä 
oli usein porokatoa seu ran nut köyh tyminen (vrt. Ruong 1945: 168). 
Myös HalÉaszin ja La ger crantzin kie len op paat oli vat Arjeplogista Nor
jaan siir tyneitä. Nor jan vähäinen arje plo gin saa me lais v äestö oli 
kokonaan peräi sin Ruot sista. Käytettävissä olevassa aineistossa ole 
mitään merkkejä sii tä, että Nor jan ran ni kol la olisi puhuttu viime vuo
sisadan lopulla ja tä män vuosisadan alus sa muus ta ar  je ploginsaamesta 
poik keavia murteita (Qvig stad 1925: 19). Aiem min on Ra na ja Salten
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vuo no jen välisellä alu eella ollut me ri saa me lai sia, joi den kie li on il mei
sesti poikennut tunturi saamelaisten kielestä. He ovat kui ten kin vii meis
tään 1700luvulla su lau tu neet norjalaiseen väestöön ja osittain tun tu ri
saa me lai siin tu lok kai siin (Qvig stad 1929a: 3—10).

2.1.3.  Arjeploginsaamelaisten lukumäärä

Arjeploginsaamelaiset ovat valtaosin olleet poropaimentolaisia, jotka 
vael si vat elon mukana Norjan ja Pohjanlahden rannikon väliä. Jotkut 
siir  tyi vät asu maan pysyvästi uudisasukkaina Arjeplogin suurten järvien 
Horn avanin ja Tjeg  gel vasin rannoille. Heidän luku mää räs tään voidaan 
esit tää vain kar kei ta arvi oi ta. Ar je ploginsaamelaisia po ron hoi ta jia ja 
hei dän per  heen jä se niään oli 1940lu vulla Man kerin esittämien tie to jen 
va lossa seitse mi sen kym mentä hen keä (1953). Mää  rä on var maan laske
nut vuo sisadan alusta, kos ka alueelle vuo desta 1920 al kaen tul leet kaa
re  su van to laiset tulokkaat ovat ka ven taneet al ku peräis ten arje plo gin saa
me lais ten poronhoidon edellytyk siä. Jär ven ran noilla, Nor jassa ja met sä
alueella asuvia ar jeploginsaa me lai sia on tuskin ol lut yh teensä enem pää 
kuin po ron  hoi ta jia. Ar je plo gin saa me laisia näyttäisi ol leen alle puolitois
ta  sa taa 1940lu vul la. Lu ku määrä on ollut vuo sisadan vaih tees sa suu rem
pi. Arje plo gis sa asui vuon na 1910 noin kuusisataa saa me lais ta (Wiklund 
1921: 6). Heis tä suu ri osa on ol lut kir kon kylän poh jois, itä ja län si puo
len met sä saa me lai sia. Enintään ar  je plo gin saa men puhujia on voi nut ol la 
tuol loin kol mi sen sa taa. Tunturialu eel le on tul lut avio liit tojen mu kana 
saa melaisia muu al ta, var sinkin Jokk mo kin luu lajan saa me  lai sia se  kä 
Ar je plo gin ja Ar  vids jaurin uu majan saa me lai sia. Näis tä on usei ta tie to ja 
tai mainin to ja Ruon  gin muis tiin pa noissa. Aviopuo li son hank  ki mi nen 
muu alta oli luon  nol lis ta, kos ka oman väen piirissä va lin nan va ra oli pie ni.

2.2.  Arjeploginsaamen lähteet ja tutkimushistoriaa

2.2.1.  IgnÉac HalÉasz

Vuonna 1891 unkarilainen IgnÉac HalÉasz keräsi aineistoa kolmen ja puo
len vii kon ajan Norjassa Rognanissa Saltenvuonon perukassa asu val ta ar 
je plo gin saa melaisen Nils Anteres Stomakin perheeltä. Vanhemmat oli vat 
tuol loin noin 60vuotiaita, eli syntyneet suunnilleen vuonna 1830. Pää 
asial linen kie len opas oli kuitenkin perheen vammautunut tytär Elsa Bri
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ta (Else Brit ta), joka oli tuol loin 24vuotias eli syn tynyt vuonna 1866 tai 
1867. Ty tär oli it se op pi nut kirjoi tus tai don (HalÉasz 1892: 261 ja 264). 
HalÉasz työskenteli ko ko per heen kans sa ja ajoit tain myös van ha isoäiti 
oli muka na. Ensin yleen sä van hem mat ker toivat tari nan ja täy den sivät 
toi nen toi siaan, sitten tytär sa neli sen HalÉaszille (ma. 264; ver taa myös 
Nikki nen 1988: 40).

HalÉasz julkaisi ensin teksti ko ko elman (1893) ja sit ten sanaston, jossa 
on ly hyt kie liopillinen osa (1896). Elsa Brita Stomak lähetti myöhem
min HalÉaszille Un ka riin joukon kerto muk sia, jotka hän oli kirjoittanut 
omaperäisellä kir joitus ta val la, joka perustui toisaalta ruotsinsaamen 
kir jakieleen ja toisaalta norjan oi kein kir joitus jär jes tel mään. HalÉasz jul
kaisi nämäkin teksti ko ko el mas saan käyt tä mään sä karkeahkoon foneet
ti seen kir joi tus tapaan mukau tet tui na. Kui ten kin teks ti kokoel man viit
teis sä hän on usein esit tänyt Elsa Bri ta Sto makin kirjoitta man al ku pe
räi sen ver sion.

HalÉasz oli ensimmäisellä matkallaan vuonna 1884 tavannut Jokk mo
kis sa erään Arvidsjaurista kotoisin olevan opettajan, jolta hän kirjoitti 
muis tiin kol me ker tomusta ja jonka kieltä hän erheellisesti piti piitimen 
eli siis ar je ploginsaamena. Kie  len opas ei mis sään ta pauk sessa pu hunut 
ar jeplogin vaan uu ma jan saa mea ku ten Ar vidsjaurin saa me laiset yleen
säkin. Tätä osoittavat mm. yk si tavuisten ver bien yk sikön ensim mäi sen 
per soo nan pää te -b (leb ’olen’, ib ’en’, ar je plo gin saa mes  sa lev, iv), yk sikön 
ines siivin pää te -sn(e) (arjeplogin saamessa -n), ad jek tii vi jissies ’pak su’ 
(arjeplo gin saamessa as sies), pi den tynyt en si ta vun vo kaa li sa nas sa (ij) 
sªıta ’(ei) tah do’ (arjeploginsaamessa sitah) ja yk si kön ge ne tii vin pää te -n 
(ar je plo gin saamessa päätteetön). Kak si vii meistä piir rettä esiin ty vät 
epä sään nöl li sesti HalÉaszin opettajalta muistiinmerkitsemissä teksteissä 
(1885). Kie len opas oli hoi tanut suu rimman osan opet ta jan toin taan luu
la jan saa men puhu maalu eel la ja oli unoh tanut paljon kotimur ret taan 
(HalÉasz 1885: 1, 1885a: 23 ja 1891: 211). Il mei ses ti luu la jan saame ja 
eh kä myös ruot sins aa men kir ja kieli oli vat vaikut ta neet opet tajan kie
leen. Tähän viit taa se, et tä me ta fo niaa ei ole lain kaan HalÉaszin hä nel tä 
kerää missä teks  teis sä. Ei ole pe rus tei ta pitää noita kol mea ta ri naa ar je
plo gin saa men näytteinä — sen pa rem min kuin kun nol lisina uu ma jan saa
men kaan näyt tei nä.
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2.2.2.  K. B. Wiklund ja J. K. Qvigstad

K. B. Wiklund keräsi vuonna 1906 vihkollisen äänne ja muotoopil lis ta 
ai neis toa eteläisimmästä Ar je plogista Björkfjälletiltä — Wik lun din 
mu kaan Semisjaurilta — kotoisin ole val ta kak si kym men vuotiaalta ka te
keetalta Gustav Lars so nil ta, joka otti myöhemmin vuon na 1910 su ku ni
mek seen Park. Wiklund on esit tä nyt muutamassa yhtey des sä, var sin kin 
as te vaih telututkielmissaan 1914, 1915 ja 1919 tä tä ke rää mään  sä 
ai neis toa, jo ka on nykyään säilyt teillä Up salan yli opis ton kir jas tossa.

Wiklund teki pal jon kent tätöitä luula jan, uumajan ja ete lä saa me
lais ten pa ris sa, jo ten on ou toa, et tei hän ol lut sen kiin nos tu neem pi ar je
plo gin saame lai ses ta ma te riaa lista. Syy nä lie nee se, että HalÉasz oli jo 
ke rännyt laa jan ja luo tetta van tun tuisen ar je plo gin saa men ai neis ton, 
johon Wiklundkaan ei kai vannut oleel lis ta täy den nys tä.

J. K. Qvigstad merkitsi muistiin vuonna 1926 Norjan puolella Faus kes
sa asu val ta Amund Nilsen Pavvalilta (syntynyt 1880) muutaman kerto
muksen, jot ka il mes tyi vät hä nen tekstikokoelmassaan (1929). Qvigsta dil
la oli vuonna 1890 toi nen faus ke lai nen kielenopas, Nils Paulsen (syntynyt 
1831), jol ta on pe räi sin yk  si ker to mus (1929: 510—512). Hän puhui kui 
tenkin luu la jan saamea, mi tä osoit  taa mm. arjeploginsaamessa tunte ma
ton k:n ja ob stru en tin muodostamien kon so nant ti yh ty mien kvalitatiivi
nen aste vaih te lu (esim. aktak ’yk si kään’ : owtÎo ’yksi (gen.)’).

Qvig stadin ko koel massa on li säk si muutama ri vi vuonna 1926 ke rät
tyä teks tiä Lars Sjul s(s)onilta (1929: 508), joka Qvig stadin mu kaan asui 
Semis jaurilla. Sjuls son puhui Björk fjälletin murretta (hä net on mai nittu 
Ruon gin kä si kir joi tuk sis sa; vrt. myös Grund ström 1958: 80). Li säksi 
Qvig  stad keräsi Arje plo gis ta kas vi ja eläin sanas toa (1901, 1902 ja 
1904) se kä ai neis toa tut ki muk seensa saa men skan di naavisista laina sa
noista (1893). Näis sä läh teissä esitettyjen yk sit täis ten sanojen mer ki tys 
on kui tenkin vä häi nen ar je plo gin saa men läh tee nä.

2.2.3.  Eliel Lagercrantz

Eliel La ger crantz tutki arjeploginsaamea vuoden 1921 helmikuusta 
huh  tikuuhun Bei ar nis sa Nor  jassa. Hänellä oli kaksi kielenopasta. Enim
män ai neis ton hän ke räsi Maria PerssonJohanssonilta (syntynyt 1877; 
Lagercrantz kirjoittaa su ku nimen norjalaisittain PersonJohansonina), 
joka oli La ger crantzin mu kaan ko toi sin Semisjaurin alueelta KeskiArje
plo gis ta. Toi nen La ger crantzin kie len opas oli Jonas Lar sen Leu ron (syn ty
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nyt 1865), jonka La ger crantzin il moit taa ole van ko toisin Njargan alu 
eel ta PohjoisArje plo gista. (1926: 3—4, 1939: 1198.) Täs sä tutki muk
sessa käytettyjen murre ni mi tys ten mu kai ses ti edellinen kie lenopas on 
Svaipalta ja jälkimmäinen Rasj vär tal ta, jotka si jait sevat EteläAr je plo
gissa. Ma ria PerssonJo hans son toi mit ti La ger crantzille myö hemmin jou
kon ar ki elä män kuvauksia saa mek si. La ger crantz jul kai si en sin arje plo
gin saa men kie li opin (1926), sitten sa nastoaineiston län si saa men suur   sa
na   kir jas saan (1939) se kä lopuksi kie lennäytteet (1957 ja 1963).

2.2.4.  Israel Ruong

Israel Ruong julkaisi väitöskirjaansa arjeploginsaamen verbien johto
opis ta vuon na 1943. Tätä varten hän oli kerännyt aineistoa varten 
1930luvun lo pus sa pa riltakymmeneltä arjeploginsaamelaiselta. Alku
jaan Ruon gin suunni tel mana oli kir joittaa arjeploginsaamen kielioppi 
mutta hän päätti rajoittua verbien joh toop piin (1943: V). Tärkeimmät 
kie lenoppaat oli vat Bart ur ten mur retta pu hu vat Per An ders son (synty
nyt 1869), Sara Enars son (syntynyt 1865) ja Per Nils son Ruong (synty
nyt 1889), Barturten—Arvesin sekamurretta pu huvat Mar ga reta 
Bengts  son (syntynyt 1865) ja Per Gim mon (syntynyt 1858) se kä Tjid
tja kin mur ret ta puhuva Jonas Gustav Fjäll man (syntynyt 1866). Arje
plo gin saa me oli myös Ruon gin oma äi dinkieli. Myö hemmin hän on muu
ta mas sa ar tik ke lis saan si vun nut ar je ploginsaamea (mm. 1945, 1962 ja 
1982).

Ruon gin ke räämän ai neis ton kä sikirjoitukset on tallennettu Up sa lan 
mur re ja kan san pe rinne ar kis toon. Kaik kiaan Ruon gin vuosien 1937 ja 
1952 vä lillä ke  rää miä arje plo gin saa men muis tiin pa no ja on siel lä yli 
1 500 si vun verran. Jou kos sa on äänne opil li sia, muo toopil li sia ja sa na
muis tiin pa no ja se kä teks tejä. Kie len op paita on kaik kiaan kol misen kym
men tä. Pää osa ai neis tos  ta on peräisin edellä mainituilta kielen op pail  ta. 
Li säk si Ruong ää nitti tuolloin myös joi kuja ja ker ron taa çsel lak ka le vyil le 
ja lit teroi myö hem min muu tamia ää nitteitä. Vuon na 1952 hän ke rä si 
jon kin ver ran teks tejä Poh joisAr je plo gis ta ja vuonna 1967 hän äänitti 
seit se mää bart ur te lais ta ja ar ve si laista kielen opas ta viiti sen nau ha tun
nin ver ran. Lit te roin kaik ki Ruon gin te ke mät arje plo gin saa men äänit
teet.
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2.2.5.  Muut lähteet

Arjeploginsaamelaisia joikuja on julkaistu kaksiosaisessa koko el mas sa 
(Grund ström 1958 ja 1963). Joiut on kerätty 1940luvulla Arje plo gis ta 
ja Ar vids jau rista. Kokoelmassa on laulettujen osuuksien ohel la myös 
pu hut tu ja jak so ja. Ha rald Grund ström on muo kannut tekstit pohjois saa
men sil loi sen, ns. Bergs lan din—Ruongin kirjoitusta van mukai sik si ja 
kään tä nyt ne ruot sik si. Ko ko el man en sim mäisessä osassa on Jo nas 
Eriksson Steg gon (syn ty nyt 1873) joi kuja. Steg go oli kotoisin Se misjau
rin—Njar gan poron hoito alueelta ja hä nen ko  ti murteensa oli Tjidtjakin 
mur re, mutta hän asui suu rim man osan elä määnsä poh joisempana Luok 
tan—Ma va sin alu eella, jossa Ar ve sin mur re on vai kut ta nut hänen kie
leensä (vrt. Col lin derin esipuhetta si vul la 6). Ko koel man toi sessa osas  sa 
on yh deksän esit täjän joikuja. Kolme esit täjistä on uu majan saa me lai sia 
(Jonas Jons son, Sara Ma ria Nårsa ja Jo han Pers son Rag ne fjäll), lo put 
ar je plo gin saa melaisia (Marga re ta Bengts son, An ders Ed mund Fjäll  ås, 
Erik Fjäll ås, Ar vid Kaddik, Per Nilsson Ruong ja Jonas Ed vard Steg go).

Bo Wickman on julkaissut arjeploginsaamen fonologiaa käsitte le väs sä 
ar tik ke lissaan (1964) yhden kertomuksen, jonka Ruong on äänittänyt jo 
mai ni tul ta Per Nils son Ruongilta. Wickman esittää kertomuksen sekä 
fo neet  tisella tar ke kir joi tuk sel la, foneemisesti tulkittuna että arjeplo gin
saa meen sovel le tulla poh jois saa men kirjoitustavalla.

Arjeploginsaamella ei ole käytännön kirjakieltä. Ainoastaan Lars Rens  
lund on julkaissut arjeploginsaameksi muutaman sivun muisteluja ja 
yh den runon (1986: 100—112). Renslundin käyttämä omintakeinen, 
ruot salaiseen kir jai mis toon pohjau tu va kirjoitustapa on huomattavan 
horju vaa. Se antaa kui ten kin ku van siitä, miten yksi arje plo gin saame
lainen kirjoittaa omaa kieltään.

Vanhimmissa saamelaisissa kirjoissa ja 1740luvulta 1800luvun lop
puun käy tetyssä ruotsinsaamen kirjakielessä on usein katsottu ole van 
ar je plo gin saa me laisia piirteitä. Niis sä ilmeisesti on ennemmin kin Ar vids
jau rin ja Arje plo gin met säalueiden uuma jan saamen kuin tuntu ri alu ei den 
ar jeploginsaamen vai ku tus  ta. Tässä yh tey dessä asiaan ei kiin ni te tä 
enem pää huomiota, kos ka met sä saa melaismurteet ovat tois tai sek si huo
nos ti tunnettuja. Van hoi hin kie li läh tei siin ve toaminen on spe ku loin  tia 
niin kauan, kun ei ole tut kit tu tär keitä kie litie teel li ses ti luotetta vim pia 
läh teitä. On gel maa setvitään hieman luvussa 5.3.

Arjeplogin ja Arvidsjaurin kirkkoherra Johan Laestadius keräsi 1710 lu
vul la Ar jeplogista lyhyen saamen sanalistan, joka on nyttemmin jul kais
tu (Nord berg 1970: 68—71). Sanalistan kieli ei ole arjeploginsaamea 
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vaan Arjeplogin met sä  saa me laisten puhumaa uumajan saa mea, mis tä kie
livät esimerkiksi ensi ta vun sup pean vokaalin piteneminen vokaalin ja 
puo li vokaalin jaksoksi sa nas sa pijra ~ pijr ’ympäri’ (~ arjeploginsaa mes
sa pirra), ensi tavun suppea vo kaali sa nois sa sije ’paikka’ ja jellemus ’ylin’ 
(~ sajjie, aliemus tai alijmus), yk sikön ge ne tii  vi giåugesen ’valo, kynt tilä’ 
(~ tjuov' ka sa), yk si kön inessiivi kåtesn ’kota’ (~ kåå tien) sekä si säheitto 
sa  noissa raiders ’por taat’ ja bi wuls ’läm min’ (~ raaj' ta ris ja pivvalis).

2.3.  Aineiston luotettavuus ja kattavuus

Käytettävissä oleva arjeploginsaamen materiaali on var sin kirjavaa. 
Laa jim mat julkaistut aineistot ovat eri murteista, HalÉaszilla var sin poh
joi ses ta ja La ger crantzilla varsin eteläisestä mur tees ta. Kumpikin suo rit
ti arjeplo gin saa men kent tä työnsä lyhyessä ajas sa, jo ten tulos on vää jää
mät tä aukollinen (vrt. It ko nen 1975: 334—335 ja 338). HalÉaszilla ja 
La ger crantzilla oli vain muu tama kie  len opas eikä heillä ollut tilai suut ta 
varmistaa kielenoppai den an ta mien tie to jen luo tet tavuutta.

Muut tärkeät julkaistut arjeploginsaamen aineistot, Ruongin väitös
kir ja (1943) ja Grund strö min tekstit (1958 ja 1963) on käytännössä 
koko naan kir joi tettu nor maalistetulla ortografialla, ja ne poh jautuvat 
Ha lÉa szin ja La ger crantzin esit telemien murteiden vä lisiin mur tei siin.

2.3.1.  Ruong

Ellei Ruong oli si tehnyt laajaa ja mo nipuolista kenttätyötä, ei oli si mah  
dol lis ta selvit tää arjeploginsaamen mur re jakoa eikä rakennetta täs mäl
li  ses ti. Hä nen ai neistonsa on painottunut Bart ur ten murteeseen, jos ta se 
an taa kin var sin hy vän käsityksen. Myös kin Arvesin mur teen ja Bart ur
ten—Arvesin se ka mur teen ai neistoa on melko paljon. Ruong keräsi suh
teel  li sen vä hän ete lämurteiden aineis toa, mai nittavammin vain Tjidtja
kin mur tees ta. Onneksi Wik lundin ai noa ar je plo gin saa men kenttä työ 
osui juu ri ete läi sim pään ar je plogin saa meen. Muut tut ki jat kuin Ruong 
löysivät kie lenoppaansa jokseenkin sat tu mal ta ei kä heillä ollut mah dol
lisuutta kontrolloida keräämäänsä aineistoa muil la kie len oppailla.

Ruongin aineisto on myös ylivoi maisesti mo ni puolisin. Se sisältää teks
tejä se kä foneettisesti että kar keasti kirjoitet tuina usean sadan sivun 
ver    ran. Tekstit kä sit te le vät pääasias sa arkista elämää, mm. muut to reit
tejä, poron hoi toa, suku lais suhteita, poron ni mityksiä ja kansan omaista 
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lääkintää. Tari noi ta on vähän, sa tuja ei lainkaan. Teksteistä puut tuu 
melkein täysin dia lo gi, joka on var masti ylei sin jo ka päi väinen kielen
käyt tömuoto.

Merkittävin yksittäinen Ruongin käsikirjoitus on kieliopilliset muis tiin
panot, jois sa on noin 370 sivua vuonna 1938 kerättyä äänne ja muo  to
oppia. Aineisto on kerätty melkein kokonaan Barturten mur tees ta ja Bart
urten—Arvesin seka mur teesta. Niissä on myös vähän Svaipan ja Arvesin 
murteen aineistoa mutta muis ta murteista ei mitään.

Ruongin ää nit teis sä on jonkin verran kes kus telua, mutta sekin on 
pi kem minkin vuo rot tais ta — ja vä lil lä päällekkäis tä — puhetta kuin vuo
ro puhe lua. Vuon na 1939 tehdyt usean kie lenoppaan äänit teet ovat 
huono laatuisia, kos ka sil loi sel la tek niikalla ainakin jonkun kielenoppaan 
puhe ää nit tyi var sin hei kosti. Ruong on itse lit te roinut fo neet ti ses ti muu
ta man äänitteen, joissa kie len op paa na on hänen se tän sä Per Nils son 
Ruon g. Näin on mahdollista ar vi oi da hä nen foneet ti sen merkin tänsä luo
tet ta vuut ta. Ruongin ää ni tteet vuo del ta 1967 ovat suku pol vea nuo rem
mil ta arje plo gin saa me lai sil ta, jot ka eivät enää hal lin neet arje plo  gin  saa
mea niin suvereenisti kuin vuo den 1939 ää nit tei den kie len op paat. Usein 
pu he kääntyy it sestään ruot sik si.

Vaikka Ruongin aineisto on laaja, se ei silti anna täydellistä kuvaa edes 
par hai ten tutkituista murteista. Ensinnäkin, koska sanastoa ei ole kerät
ty syste maat  tisesti, on luultavaa, etteivät esimerkiksi kaikki arje plo gin
saa men kon so nant ti yhtymät esiinny aineistossa. Toiseksi, koska epä suora 
esi tys on hallitseva teks tiosuuk sis sa, verbien, pronominien ja omistusliit
teiden toi sen per soo nan muo toja on hyvin vähän. Silti arje plo ginsaa me
laista ai neis toa on kaik kiaan niin pal  jon, että julkaistujen läh teiden sekä 
Ruongin ja Wik lundin kä si kir joitusten poh  jalta olisi laaditta vissa sana
määrältään lähes Has sel brin kin ete läsaamen sa na kir jan (1981—1985) 
tai Grund strö min luu la jan saamen sa na kirjan (1946—1954) laajuinen 
sanakirja.

On il meis tä, että nykyään ei ole olemassa kielen op pai ta, joilta sai   si 
täy den tävää arje plo gin saa men ai nes ta. Eniten siitä oli si hyö tyä Tjid tja
kin—Rasj vär tan ja Svaipan mur tei den yksi tyis kohtien kan nal ta. Näiden 
mur tei den pu hu jia oli 1930luvun lo pul la kin sel västi vä hem män kuin 
pohjoisempien mur tei den pu hujia. En ole käy nyt pai kalla tutki mas sa 
ti lannetta, koska uuden mer kit tä vän ai neis ton löytymisen to den nä köi
syys on hyvin pieni.
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2.3.2.  HalÉasz

HalÉaszin ja La ger crantzin keräämän aineisto n luo tetta vuut ta ei ole 
ar vioitu täs mällisesti (vrt. kuitenkin Itkonen 1975: 334—335 ja 338). 
La ger crantz mai nit see kielioppinsa esi pu heessa, että HalÉaszin äänne jär
jes telmän kuvaus on epä tyy dyttävä mutta että hänen taivutus pa ra dig
man sa ovat luotettavia ja että kieli opis sa esi tetään nii hin vain täy den
nyk siä (1926: 10). Kuitenkin HalÉaszin taivu tus para dig mat ja La ger
crantzin esit  tämä ai neisto ovat monessa suhteessa ris ti rii dassa.

Wik lund piti HalÉaszin eteläsaamen tut ki muk sia muun muassa ään teel 
li sesti epä luotet ta vi na (1893). HalÉaszin ar je plo gin saa men tut ki muk  sia 
ei ole vas taa val la ta valla ar vos teltu. Syynä on en sin näkin se, et tä Ha lÉa
szin tai to oli kart tu nut ja toi seksi se, että ke nel lä kään toi sel la tutkijalla 
ei ollut oma koh tais ta tie toa hä nen tut ki mas taan mur tees ta. Oi ke as taan 
HalÉaszin ar je plo gi lais tut ki muk sia voi  daan arvi oi da ai noas taan niiden 
si säisen joh don mukaisuuden pe rus teel la. HalÉasz käyt tää mel  ko yk sin ker
tais ta fo neettista kir joitustapaa, jossa var sin kaan kvan ti tee tin mer kintä 
ei ole ar je plo  gin saamen fo nologian kannalta aina tar peek si tark kaa. 
Un kari lai se na hä nen on myöskin vai kea erottaa avar tu via dif ton geja ja 
pit kiä vo kaa leja toi sis taan.

2.3.3.  Lagercrantz

Lagecrantz on julkaisut keräämänsä arjeploginsaamen materiaalia kol
mes  sa laajemmassa työssään: kieliopissa (1926), länsisaamen sana kir jassa 
(1939) se kä tekstikokoelmissa (1957 ja 1963). Näitä verratta es sa huo
maa hel pos ti, että La ger crantz merkitsee usein eri tavoilla sa mat sa nat 
eri töissään ja jo pa sa man kin tutkimuksen sisällä. Kysymys ei ole pel  käs
tään kirjoitustavan me kaanisis ta erois ta vaan selvästi erilai seen fo neet ti
seen tulkintaan viit taa vis ta sei koista. Kie li opin loppupuo lel la on tois ta sa
taasivuinen jakso, jossa esi te tään äänteiden kes  to mittausten tu lok sia (1926: 
239—354). Useimmat tut ki tut sa nat ovat siinä mo  neen ker taan. Huo mi
ota herättää, että saman, vie läpä ko jeel la mitatun sa nan fo  neet ti nen mer
kintä poikkeaa usein eri paikoissa. Esi mer kik si sana sjnjup'tju ’roi hu ta 
(sg3)’ on kirjoitettu tässä jak sos sa viidellä tavalla ja sana sjnjuptjuoj ’roi
huta (pret.sg3)’ kuudella tavalla. Kun fo neet ti nen mer  kin tä hor juu täl  lä 
ta valla, on suhtauduttava varauksin La ger crant zin ai neis ton ään ne asui
hin. Nämä esi mer k it ei vät ole kovin vakavia, vaik ka ne kin osoit ta vat, 
et tä konsonanttien kvan ti teet ti suh teita ei voi sel vit tää luo tet tavasti 
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näin horjuvasta ai neis tos ta. La ger crantzin jul kai seman ai neiston si säi set 
epä joh don mu kai suu det merkitsevät sitä, et tei sen pe rus teella ole syytä 
teh dä liian ehdottomia pää telmiä hänen tut ki mis taan mur teis ta. Mai
nit ta koon, että myös Ruong teki hieman äänne ja muo toopil lisia muis
tiin pa noja La ger crantzin kie len oppaalta Maria PerssonJo hans  so nil ta.

La ger crantzin keräämän aineiston sanaston pitäisi sisältyä hänen län
si saa men suursanakirjaansa. Kuitenkin siitä puuttuu sadoittain sekä 
hä nen kie li opis saan että tekstikokoelmissa esiintyviä arjeploginsaamen 
sa noja. Kie li opis saan ja sa na kirjassaan hän sanoo aina erottavansa kum
mal takin kielen op paalta pe räi sin olevat sanat toisistaan (1926: 4 ja 
1939: 1198). To delli suu des sa näin ei ole asia, sillä monet pohjoisemmal
ta kie lenoppaalta peräisin olevat sa nat ovat jääneet il man mer kintää 
”N”, jol loin nii den pitäisi olla peräisin ete läi sem mältä kielen op paal ta. 
Täl laiset sa nat pal jas tu vat, kun kahdessa lähteessä on keskenään ris ti rii
tai set tie dot mur     tees ta tai kun sanojen äänneasu viittaa sel västi poh joi
sem paan mur   tee seen. La ger crantzin kieliopissa ei ole juuri lain kaan 
sanojen tai vu  tus  pa ra digmoja, mi  kä vähentää huomattavasti sen käy tet
tä vyyt tä läh tee nä (vrt. It konen 1975: 335).

Kielen näyt teis sä on myös La ger crantzin foneettisesti muistiin mer ki
tyn teks tin nä köi sik si muut tamina Maria Pers sonJohanssonin myöhem
min lä het tä mät ar kielämän ku va uk set (1957: 22—65; tekstien lähetys
vuo si 1928 käy il mi si vul ta 62). La ger crantz ei suoraan kerro, että ky 
seiset teks tit eivät pe rustu hä nen omiin kenttämuistiinpanoihinsa vaan 
si vulla 7 il moitetaan vain: ”Einige Schil de rung en aus dem Leben des All
tags hat sie mir später über mit telt”. Täs tä kie li vät kui ten kin muun 
mu as sa monet La ger crantzille epä sel vik si jää neet sa nat se kä sa nat, jot ka 
on näis sä teks teis sä kirjoitettu ou don kon ser va tii vi sesti (mm. si vulla 32 
on yk sikön ak kusatiivin muo to kååtiep ’ko taa’, kun kaik kialla muual  la 
teks teis sä, kie li opis sa ja sa na kir jas sa sen pää te on puo li vo kaali -v). 
Vuonna 1928 lä he te tyt tekstit ei vät tie tenkään ol leet käy tös sä La ger
crantzin laa  tiessa kie li op piaan. Hän ei ole myös kään ot ta nut näi den 
teks tien sa no ja sa na kir jaan sa kuin sa tun nai sesti. Mainitut sivujen 22–65 
tekstit olen jät tä nyt ko ko naan huo miotta. To del li suu dessa La ger crantzin 
itse kielen op paal ta ke rää miä teks te jä on fo neemisesti kir joitettuna vain 
vii den kir jan sivun ver   ran eli pari pro sent tia HalÉaszin tekstien mää räs tä!

Wiklundin sekä Qvig stadin arjeploginsaamen kenttätyöt olivat varsin 
sup pei ta ja lyhytaikaisia. Ne olivat myös siinä suhteessa yksipuolisia, 
et tei Wik lund ke rän nyt lainkaan tekstejä eikä Qvigstad kieliopillista 
ai nes ta. Kumman kin tutkimat mur teet ovat äärimurteita, joissa on 
il mei sen paljon horjuntaa.
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2.3.4.  Aineiston synkronisuus

Tärkeimmät arjeploginsaamen kielenoppaat ovat syntyneet vuosien 
1858 ja 1889 vä lil lä. Ainoastaan HalÉaszin kielenopasperheen vanhem
mat ovat su ku pol  vea van hempia — tosin pääasiallinen kielenopas, per
heen tytär oli sa man ikäi nen useimpien Ruongin kielenoppaiden kanssa. 
Muuta mas sa vuosi kym me nes sä ei arjeploginsaamessa ole voinut tapah
tua merkittä viä muu tok sia. Koska koko ai neis to edustaa käytännössä 
yhden sukupolven kieltä, ei  ole syytä kiin  nit tää kielen ajalliseen muu tok
seen huomiota. Ainoas taan Ruongin kie li opil li sis sa muistiinpanoissa on 
pa ri kertaa mainittu, että rin nak kaisista muo doista toi nen on enim mäk
seen vanhan sukupolven suo si ma. Muu ten ar je plo gin saa men ajalli set 
muu  tokset peittyvät täysin epätäy del li sen aineiston, alu eel listen mur re
ero jen sekä myös kirjasaamen ja puhe kielen erojen var joon.

Useimmat kielenoppaat ovat keskiikäisiä tai vanhempia. Poikkeuk se
na ovat Wiklundin kielenopas Gustav Larsson ja HalÉaszin pääkie len opas 
Elsa Bri ta Sto  mak, jotka olivat pari kym men  vuotiaita ja lisäksi poik  ke
uk sellisen si vis ty neitä. Edel linen toimi katekeettana ja valmistui myö
hem min papiksi. Jäl kim mäinen tun nettiin seudulla erityisen luku taitoi
sena (HalÉasz 1892: 264). 
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3.  Äänneoppi

3.1.  Äännemerkintä eri lähteissä

3.1.1.  HalÉasz

HalÉasz ilmoittaa tekstikokoelmansa johdannossa, että hän käyttää sii nä 
mah dollisimman yhtenäistä kirjoitustapaa, jossa vältetään mm. puut 
teel lisesta kuu lohavainnosta ja ääntämyksen horjunnasta johtuvaa vaih
te lua (1893: V). Sa na kirjassa käytetään samaa kirjoitustapaa. Hä nen 
kva   litatiivinen ään ne mer kin tän sä on pääosin arjeploginsaamen fo no lo
gian kannalta riittävän tark kaa. HalÉasz erottaa tenuis ja mee dia klusii
lien li säksi puoli soin nil li set klusiilit, jot ka hän merkitsee ·p:llä, …t:llä ja 
·k:lla. Sen sijaan hän ei havainnut avar tu vien dif ton gien, ho mor gaa ni sen 
vo kaa lin ja puo livokaalin jaksojen se kä pit kien vo kaa lien eroa: [rªıdnut] 
’pai   men taa’ on fo nee misesti riej'tnut, [rªıhkºu] ’ri kas’ taas rij' hkuo, mut ta 
[rªıj…t„et] tai [rªıdit] ’valmistaa’ on riej' tit. Ha lÉasz sa noo mer kin neen sä [ie]
dif ton gin vain silloin, kun hän kuu li sen aivan puh taa na (1896: IV). 
Un ka  ri lai sena hä nen oli vaikea erot taa ne monof ton geista yh tä tark
kaan kuin esi mer kik si La ger crantzin, jon ka hallitsemassa suomessa on 
pit  kien vo kaa lien ja avar tu vien dif ton gien oppositio.

HalÉasz erottaa käytännössä neljä mo nof ton gien väl jyys astetta: väl jän 
(a, ä), puolisup pean (e, o), suppeahkon („e,·o) se kä sup pean (i, u). Mai nit tu jen 
mo nof tongien ohella teksteissä ja sa na kir jas sa on mel ko usein myös ⱷ ja ó, 
jois ta edel linen vas taa HalÉaszin vo kaalitaulukon mukaan (1896: IV) suo
malaisug rilaisen tar ke kir joi tuk sen≈≠̆ :ta ja jälkim mäinen ¥:ta. Toi saal la hän 
sanoo jäl kim mäi sen vas taa van taas ees tin õ:ta eli siis suo ma laisug ri lai  sen 
tar ke kir joi tuk sen≠e:ta (1893: VII). Teks teis sä ja sanakir jassa esiin ty vät li 
säksi har voin vo kaa lit å,πa,ʺ,¥¥e (= väl jä e), ja„a: [våhhkºu] ’viik ko’, [si'lΣapπa] 
’ho pea’, [kossʺ] ’kos ka, mil loin’, [tas t¥e] ’sii tä’, [t„ai…te] ’nii tä’. Kak si en  sim
mäis tä osoit ta vat, et tä HalÉasz on kuul lut jos kus ensi ja jäl ki ta vuis sa la bi
aa lis tu neen a:n, josta hän mai nit see myös sa naston esi pu hees sa (1893: 
V—VI). Kes kinen„a tavataan ta vua sul ke van j:n edellä. Ai noas taan kie li
opis sa HalÉasz mer kitsee i:n kans sa vaih te le van o:n si jas ta å:n ja a:n si jas ta 
a:n, jolla hän tar koit taa ”ei puh dasta”, hie man sup pe ampaa a:ta (1896: IV).

HalÉasz erotti oi ke as taan vain kaksi vo kaalien kes toa, lyhyen ja pitkän 

Äännemerkintä eri lähteissä 19



(esi mer kiksi [padd$e : pºatt$e] ’nauha (nom. : gen.)’) ja kak si kon sonanttien 
kes toa, yk sinäiskonsonantin ja ge mi naatta konsonantin. Nä mä ei vät rii tä 
se lit tä mään täs mällisesti arje plo gin saa men kvan ti teetti suh tei ta. Vokaa
lien pituuden HalÉasz mer kitsee sekä pituuden viivalla että sirkumflek sil
lä, joista jälkim mäi sel lä hän ei tar koita niin kään vokaalin yli pi tuutta 
vaan sen dif ton gimaista ään tä mys tä (1893: VII ja 1896: IV). Hänen 
mu   kaansa arjeploginsaamessa on myös puo li pit kiä vo kaa le ja, joita hän ei 
ole kuitenkaan tran skrip ti os saan osoittanut (1896: VI). Li säk si hän 
käyt   tää dif ton gien osana yli ly hyen vo kaalin merk kejä (esim. [ªıe] ja [uo]) 
se kä çsvaa vo kaa leis sa vajaalyhyen tai yli ly hyen vokaalin merk kejä (esim. 
[kirΣej$e] ’kir  ja’ ja [aleb m$e] ’taivas’). HalÉasz ei ha vain nut gemi naat to jen 
kvan ti teetti oppo si tio ta vaan ai no as taan geminaattaplosiivien soin nil li
suus eron (esi mer kik si mai nittu [padd$e : pºatt$e]). Muissa ge mi naa tois sa ei 
HalÉasz ha  vain nut lain kaan op po si tio ta, koska hän kirjoittaa sa malla 
ta val la sa nat [kallºu] ’ot sa’ ja [kal lºu] ’kolea pilvi nen sää’ (edel lisen 
ge netiivi on [kºallºu ~ kallºu], jäl kim mäi sen [kºalºu]).

3.1.2.  Wiklund

Wiklundin käsikirjoituksessa äänteiden merkintä on tarkempaa kuin 
Ha lÉaszil la. Hän on usein myös kommentoinut sanojen ään ne suh tei ta. Hän 
erottaa kol me vo kaa lien kestoa: lyhyen, puoli pit kän ja pitkän (esim. a, ^a, 
ºa). Nämä kes tot ilmenevät myös konsonanttiyhtymän osilla. Sen si jaan 
vo kaa lien väli sil lä kon so nan teilla vaih to eh toi na ovat lyhyt ja ge mi naat
ta, muu ta massa ta pauk ses sa myös puo li pit kä konsonantti. Li säksi Wik
lund merkitsee ri vin ylisinä, va jaa tai yli ly hyi nä, çsvaa vo kaalin ja siir ty
mä konso nan tin sekä myös kolmi osai sen kon so nant tiyhtymän kes  kim mäi
sen osan (esim. nom. paal' hkaa [ba^l™˘kºa] : akk. paal hkaav [bºalL kºau] ’palk
ka’). Lyhyen vokaalin ja kon so nan tin hän osoit taa usein kaa rel la (esim. 
pål'tnie [bΣoßlD̂nºe] ’mätäs’), mi kä ei mer kit se nii den va jaa ly hyyt  tä vaan 
yk    sinkertaisesti sitä, että ne eivät ole ly hyt tä pi tem piä. Kaa   ren voi jät
tää siis merkitsemättä.

Äänteiden kvalitatiiviset erot Wiklund osoittaa hieman tarkemmin kuin 
HalÉasz. Hän erottaa etuvokaaleilla viisi väljyysastetta (i,„e,e,™,ä) ja ta 
ka vo kaa lei ll a neljä (u, µ, o, a). Tärkeimmät Wiklundin merkitse mät mut 
ta HalÉaszil ta puut tuvat konsonantit ovat soinnittomat lik vidat L ja R. Sen 
si jaan Wik lun din tut kimassa murteessa ei ole den taa lispi rant teja ∂ ja †, 
jot ka ta vataan HalÉaszin tut kimassa murteessa. Wiklund kuu li Ha  lÉa  szin 
tavoin toi sen ta vun pit kät vo kaa lit mel kein yk sinomaan mo nof ton geina.
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3.1.3.  Lagercrantz

La ger crantzin foneettinen merkintä on yksityiskoh tai sempi kuin Ha lÉa
szin ja Wik lundin. Hän on ainoa arje plo gin saamen tut ki ja, jo ka esimer
kik si erot taa joh  don mu kai ses ti [a]:n ja hieman suppe amman [¢a]:n toi sis
taan. La ger crantz on kuul lut myös jälkitavuissa [\i„e] ja [¶u„o]dif tongit 
mui  den ar je plo gin saa mea tut ki joi den merkitsemien mo noftongien si jasta.

Jo aiemmin mai nittiin La ger crantzin mer kintätapojen hor ju vuus. Se 
kos kee se kä ään tei den laatua että kestoa, ja sitä on se kä yk sit täisten 
läh tei den si säl lä että nii den välillä. La ger crant zin sa na kir jas sa esiin  tyy 
verbin kiel to muoto T$aß√¢aD„e ’ym märtää’ (1939 n:o 7708), mut ta teks ti ko
ko el  mas sa se on muo dossa T$ajj¢at„e (1957: 16). Näiden ohella sa na kir jas sa 
on ha ku sana n:o 7628, jossa on toi  selta, rasj värtalaiselta kielen op paal ta 
pe räi sin ole va samaa mer kit se vä sana t¢adÍjj≥^aT`„et sekä sanat t¢adÍjj\i„et ’luot
taa’ ja t¢adÍjj≥^al„es ’luo tet tava’. Jäl kim mäinen on kie liopissa asus sa [t`¢a¨√¨√ºa
l„eºs] ja edellisen sg3 on [t¢a¨√¨√$a] ja pret.sg1 [t¢a¨√$a¢u] (1926: 135 ja 206; sen 
si jaan sivulla 177 on viimeksi mai   nitun sa nan — tai ho mo nyy min — 
mer   ki tyk sek si annettu ’sa noa’). Selvää on, et tä kaik ki sanat, joi den mer
kitys on ’ym märtää’, kuu luvat sa maan sana pe su ee  seen, mut ta niiden 
vä li set ään teel li set suhteet jää vät varsin epä sel viksi. La ger crantzin esit
tä mien muo tojen poh jal ta olisi mah dotonta rat kaista, onko en si ta vus sa 
pit kä aa vai ly hyt a, joi den ero on säi lynyt hy vin muissa vastaavissa 
ta pa uk sissa, seu raa ko si tä ge mi naat ta jj vai lyhyt j, mik si poh
joismurteen sa nois sa on sana kir jassa [dÍjj] mut ta kieli opis sa [¨√¨√] ja onko 
toisessa ta vus sa pitkä aa vai lyhyt a.

3.1.4.  Qvigstad

Fausken tekstinäytteissä Qvigstad käyttää samantapaista kar keaa kir 
joi tus ta paa kuin muuallakin tekstikokoelmassaan. Hän ei merkitse lain
kaan vo kaa lien pi tuutta. Kuitenkin hän tavallaan erottaa toisistaan toi
sen tavun pit kän o:n (= uo) ja ly hyen Îo:n (= a ensi ta vun å:n tai åå:n jäl jes
sä), to sin osoit ta mal la nii den laa tueron vaan ei pituuseroa. Kon so nant  ti
yhtymien ja pa ri ker taa myös ge mi naat tojen vah van asteen hän osoit taa 
ri vinylisellä pysty vii val la.

Qvig sta din mer kin nöissä on hor juntaa, joka johtuu sii tä, että arje plo
gin saa me oli hä nel le ou dohko ja siitä, et tä hän on kirjoittanut sitä osit
tain poh joi sem man saa men mal lin mu kaisesti. Sa ma sana voi olla kir joi
tet tu eri ta voin eri pai koissa: voai' na ~ vuoi'na ~ oai' na ’näh dä (sg3)’, 
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gæhçc çcat ~ gæhçcat ’kat soa’. Den taa li spi rant tien merkintä on erityisen 
hor juvaa: Qvigstad kir joitti ne vä lillä odo tuk sen mu kai ses ti (esim. oa÷÷ai 
’nu kahtaa (pret.sg3)’ ja çca÷a ’kaut ta’), vä lil lä odo tuk sen vas taisesti (esim. 
de ÷i ’tie tää (pret.sg3)’ eikä de di) ja välillä odo tuksen mu kai sen spiran tin 
asemesta on kirjoitettu klusiili (esim. çcu de ’vai no lai nen (pl.)’ ja id diet 
’aamu’).

3.1.5.  Ruong

Ruong käyttää melko tarkkaa fo neet tista kirjoitusta tai vu tus pa ra dig
mois sa ja sanamuistiinpanoissa sekä suu rimmassa osassa teks tejä. Enem
mis tös tä Mar ga reta Bengtssonilta kerätyistä teksteistä on tal lel la myös 
alku pe räi set kent tä muis  tiinpanot. Hän on kir joittanut osan teksteistä 
puhtaaksi — ilmeisesti jul kais ta vaksi — karkealla kir joi tus tavalla, joka 
muis tuttaa Nielsenin poh jois saa men or to gra fiaa. Osassa muis tiin pa no ja 
hän on käyttänyt ruot sin saa me lai seen kir joi tus traditioon pohjautuvaa 
kar keaa kirjoitustapaa, jossa yk sit täiset, esi mer kik  si Ruongille oudot 
sa nat on jos kus kirjoitettu foneettisesti. Sa tun nais ten kir joi tus virheiden 
löy  tämistä harvinaisemmista sanoista ja muo dois ta auttaa se, että suu ri 
osa teksteistä on sekä foneettisesti et tä karkeasti kir joi tettuina ver sioina 
ja osin myös alkuperäisinä kenttämuistiinpanoina. Vuo sien 1944 ja 
1952 muis tiinpanot on tehty suu reksi osaksi kar kealla kir joi tus   tavalla, 
koska ne on teh ty lähinnä saa me lais ten pe rin teen eikä kie len tal len ta
miseksi. Ar je plo gin saa men äänne jär jes telmä oli Ruongille niin tut tu, että 
hän ky ke ni te kemään muis tiinpanot suo raan normaalistetul la tai kar ke
alla kir joitustavalla. En sim mäi  set Ruongin muistiinpanot vuo del ta 1937 
ovat foneettisesti epä tark ko ja. Sel vä ero on myös kesien 1938 ja 1939 
muis tiin pa nojen välillä jälkimmäisten hy väksi. Ruong hal litsi ar je plo gin
saa men foneettisen merkinnän kun nolla vas ta vuonna 1939.

Ruongin merkintä pohjautuu oleellisesti akustiseen fonetiikkaan. Se 
il me nee muun muassa siinä, että hän merkitsee hyvin tarkkaan yli ly hy et 
äänteet, joil la ei ole selvää ja itsenäis tä artikulatorista taustaa. Hän kir
joittaa esi mer kik si sa nan tjaaj' hnie ’tikka’ [tÍÉçsa`¢iJA^h˛ÂNnîeʺ], jossa suu rin 
osa rivin yli sis tä tai ri vin ali sis ta mer keistä ei vastaa niinkään reaa lis ta 
ar ti ku laatioelinten toi min taa vaan tark kaa ään teiden siirtymien kuu lo
ha vain toa. Ruongin foneettisen mer kin nän luo tet ta vuut ta voi tes tata, 
kos ka hän on itse litteroinut vuonna 1940 muu ta man vuot ta aiem  min 
äänit tä mänsä näyt teen, joissa kie lenoppaana on hä nen se tänsä Per Nils
son Ruong. Näiden hy välaa tuisten äänitteiden ja litte raa tion ver  tailu 
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ker  too, et tä Ruon gin foneettinen merkintä on varsin täs mäl lis tä. Tär kein 
yk si tyis koh ta, jonka kuulin eri tavalla kuin Ruong, koskee jäl  ki ta vu jen 
dif  ton ge ja. Ruong mer kitsee melkein aina mo nof ton gin (esim. [ºµ] tai 
[ºe]), kun itse kuu lin niiden sijasta lä hes yk sinomaan sel vän dif ton gin 
(esim. [uo] tai [ie]). Sa man lai nen ero on Wick manin (1964) ja omien 
kuu     loha vaintojeni välillä eräästä Ruongin ää nit teestä.

Ruong käyttää foneettisissa merkinnöissä kaikkia suomalaisugri lai sen 
tar ke kirjoituksen äänteiden keston merkkejä. Ylipitkän keston merk ki nä 
hä n käyt  tää kahta päällekkäistä pituudenviivaa (esim. ººa). Harvoin ero
te tun va jaa pitkän kes ton merkkinä on gravis ja pi tuu den viiva pääl lek
käin (esim. ^ ºa). Myös ään tei den kvaliteetin merkinnässä Ruong on var sin 
tarkka. Muis tiin pa nois sa on usein sa nallisia kommentteja sekä ään teiden 
laa dusta et tä kestosta. Nor maa lis tet tu jen tekstien ja Ruongin väi tös kir
jan esimerkki sa nojen risti rii tai suudet joh tu vat pää  asiassa ar jeplogin saa
men ään ne asu jen sekä poh jois saa men ään ne asu jen ja niitä vas taa van kir
joi tus ta van risti rii das ta. Ruong on esi mer kik si voinut kir joit taa fo  neet  ti
ses ti [p„oªrr„ot] ’syö dä’ mut ta normaalistaa vä lillä bÎorrÎot ja välillä bÎor' rÎot, 
koska edel li nen vas taa esikuvana ole vaa poh jois saa men kir joi tus asua ja 
koska jäl kim mäi nen vastaa arjeploginsaa men todellista ääntämystä.

3.2.  Arkkifoneeminen kirjoitustapa

Arjeploginsaamen murreerot ovat niin suuria, että lyhyenkin puhun nok
sen tai foneettisesti kirjoitetun tekstin voi melko varmasti to deta ole  van 
pe  räi sin joko Arvesin, Barturten, Tjidtjakin—Rasjvärtan, Svai pan—
×Björk fjälletin mur tees ta tai jostakin sekamurteesta. Murreerot ovat 
kuiten kin niin pieniä, et tä eri mur teiden puhujat voivat mitä ilmei sim
min ym märtää melko vaivatto mas ti toi siaan. Siksi on syytä ja hyö dyl
listä käyt tää yhtenäistä ja selkeää kirjoitus ta paa, josta mur teiden 
äänteelliseteri tyis piir teet voidaan yksin kertaisin sään nöin johtaa. Täl
lai nen yleis ar je plo gin saa me lainen ään ne mer kintä voi perustua aino
astaan kes kim mäi siin Tjid    tjakin ja Bart urten mur tei siin, koska niissä on 
käytän nös sä kaik  ki ar je plo gin saamen mur tei ssa esiin tyvät ään teel li set 
oppo si tiot. Näis tä mur      teista puut  tuu ainoastaan Poh joisAr ve sin mur
teen ge mi naat to jen ja eräi den kon so nant ti yh ty mien as te vaih te lu ly hy en 
vo kaa lin jäl jes sä (esi mer kik si NA kat'tsa : kat tsav, B T kattsa : kat tsav 
’kyn si’; NA lih' tie : lih tiev, B T lihtie : lihtiev ’astia’ (nom. : akk.)).

Tässä työssä käytettävä arkkifoneeminen kirjoitustapa pohjautuu 
ar jeplo gin saamen, ja eri tyi sesti Tjidtjakin ja Barturten murteiden syvä
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ta son fonologiaan ja morfofo no logiaan. Siitä on help po joh taa mui den 
mur     tei den äänneasut muttei välttämättä päinvastoin. Toinen vaihto eh
to oli si kirjoittaa kuta kin murretta ja osin idio lek tiakin sen oman pin ta
tason foneemijärjes tel män mukaisesti. Tämä ei ole tar peen, koska käy   
tettävä arkkifoneeminenkirjoitustapa on varsin lähellä eri murteiden 
fo nee mi järjes tel miä ja koska mur teiden pin tatason foneemimerkintä 
te ki si ään ne jär jestelmän esittämisestä se ka  van ja hankalalukuisen.

Pelkkä latinalainen tai ruotsalainen aakkosto ei riitä siihen, että arje
plogin saa men jokaiselle foneemille löytyisi oma merkkinsä. Tällöin merk
     kivalikoi maa täy tyy täydentää joko tarkkeilla ja uusilla perus mer keillä 
tai käyttämällä di gra fe ja.

Pää asi as sa edel lis tä ta paa arjeploginsaamen merkintään käyttävät 
Ruong (1943), Grund ström (1958 ja 1963) sekä Wickman (1964). Jäl
kim mäi nen tapa on tuttu van has ta ruotsinsaamen kirjakielestä sekä 
mui   d en ruot sin saa me lais ten kiel ten, eteläsaamen (Hasselbrink 1981—
×1985 ja Bergsland 1982), uu ma jan saa men (Schlachter 1958) ja luu la
jansaa men (Grund ström 1946—1954) kir joi tus tavoista. Perus kir jai mis 
ta muo   dostettujen di gra fien etuna on se, et tä kiel tä voi daan kirjoittaa 
ta val lis in kirjaimin. Haittoina on sanojen kir joi tus asun pi te ne  mi nen ja 
ongel mat yksiselitteisten digrafien löytämisessä.

Täs sä tut ki muk sessa käytetään arje plo gin saamesta di gra fei hin perus
tu vaa kir  joi tus ta paa, joka perusratkaisuiltaan nou dattelee ruot sin saa
men or to gra fia pe rin net tä. Pitkät eiavartuvat vokaalit mer kitään 
di gra filla (aa, åå). Näin ei tar vita uu majan ja luulajansaamen kirjoi tus
ta voissa käytettyjä aksentteja tai pi  tuu den viivoja (ºa, ^a, ºå, ^å) lainkaan. 
Di grafien valinta on arje plo gin saa mes sa on gel matonta, kos ka on help poa 
välttää se, että digrafi muo dos tuu kak si tul kin tai sek si. Muu ten kin äänne
ra kenteeltaan yksinkertaista ar jeploginsaamea on useim pia saa me lais
kie liä helpompi kir joi ttaa ilman lisämerkkejä. Kir joi tus ta van va lin nas  sa 
on pidetty silmällä myös sitä, ettei se tar peet to mas ti eroa lä him pien 
saa me  lais kielten kir joitustavois ta. Näin pyöreät eisuppeat vo kaa lit on 
mer kit ty ruot sin saamessa perinteisesti käytetyllä å:lla eikä o:lla, jo ka 
oli  si myös kin ol lut käy tettävissä.

3.3.  Suprasegmentaali fonologia

Jotta puhe ymmärrettäisiin, se on ensin kyettävä segmentoi maan sa noik
si. Sit ten on tajuttava sanojen leksikaalinen ja kieliopillinen mer ki tys. 
Lo puksi on ym märrettävä sanojen keskinäinen syntaktinen yhteys. Sup
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raseg mentaali fo nologia tutkii puheen tulkinnan ensimmäistä vai het ta. 
Se on siis varsin tär keä osa kielen kuvausta.

Arjeploginsaamessa puhe voidaan segmentoida sanoiksi painon, ra jais
ilmi öi den ja myös kvantiteetin perusteella. Huolitte le matto massa ja 
no pe  ass a pu hees  sa sanojen paino voi heiketä, rajaisilmiöt voivat kadota 
ei kä kvan ti teet ti ra ken nekaan aina auta sanojen erottamisessa. Tällöin ei 
voi da ään teel li sin pe rus tein tun nistaa yksittäisiä sanoja pu heesta ja kuu
lijan mahdollisuus ym mär tää pu huttu riip pu u siitä, pystyykö hän tottu
muk sesta hahmottamaan pu heen oi kein. Kie len re dundanssi sekä tuttu 
pu heen aihe ja kumppani saattavat auttaa kuulijaa ymmärtämisessä.

Suprasegmentaalisesta fonologiasta voidaan antaa vain luonnos mai
nen ku va, koska arjeplogin saamea tutkineet ovat kiinnittäneet sii hen 
ainoastaan vä hän huo mio ta. Pää telmiä voidaan tehdä lähinnä vain 
ää nitteiden poh   jalta.

3.3.1.  Tahti

Tahti on arjeploginsaamen sanojen painotusyksikkö, joka muodostuu 
yh des tä, kahdesta tai kolmesta tavusta. Vain yk sitavuiset sanat ja yh dys
sa nan osat muodostavat yksitavuisen tahdin (rakenne (C)V1(CCC), jos sa 
C on konsonantti ja V on vokaali). Vain pa ri ton ta vuis ten sanojen vii mei
nen tah ti  voi olla kolmi ta vui nen. Sen rakenne on (C)
V1×C×(CC)×V2×C×(C)×V3×(C×CC). Muul loin tah ti on kak si ta vui nen, rakenteel
taan (C)V1×C(CC)×V2×(CC×C). Ohei ses ta virkkeestä löy ty vät kaik ki ta val
liset yh dis tä mät tö mien sanojen tah ti tyy pit: kir jaa tjav (3) kuot ta tah ta lin 
(2+3) maa naajt (2), ihki (2) lin (1) juo (1) åpa (2) stuor (1) vie ka tiejjieh 
(2+2) ’kir ja nen an net tiin lasten kan net ta vak si, vaik ka he oli vat jo ai van 
iso ja juok  se vai sia’. Ruon gin teksteissä on vain yk si kol mi tah ti nen sana: 
tsiek ki mah tieh tuv vum (2+2+2) ’tulla viitoitetuksi (tie tai pol ku) (part.
perf.)’.

Tahdin aloittaa aina painollinen tavu ja tahdin muut tavut ovat pai
not tomia. Tah din fonologisesta merkityksestä kertoo ensinnäkin se, että 
konsonant tien astevaihtelu ja vo kaalien regressiivinen ja progressiivinen 
assimi laa tio vaikuttavat aina tah din si sällä eivätkä koskaan tahtirajan 
yli. Toinen tahdin asemaa kuvaava seikka on se, että vokaalien minimi
pa ra dig ma sa nan ensi ta vua kauempana riip puu siitä, monesko tah din 
ta vu on eikä siitä, monesko tavu on koko sanassa.

Oheisessa taulukossa 1. on esitetty puheen ja sanellun tekstin sa no jen 
ta vu määrän ja kau ma. Näytteet on poimittu kaikentyyppisistä käytet tä
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vis sä ol leis ta lähteistä (yh dyssanojen prosenttiosuus on laskettu yhdis tä
mättömistä sa   noi sta, ei koko sanastosta). 

Yksitavuisten sanojen osuus on näytteissä keskimäärin lähes 40 pro
sent tia. Mi tä spontaanimpaa kieltä teksti on, sitä suurempi on yksita
vuis ten sano jen osuus, koska pu heessa on taajaan yksitavuisia täyte il ma
uk sia (esim. te ’niin’ ja tel ’sit ten, nyt’) ja kos ka puhekieli suosii pro no mi
nien ja partikkelien ly hyitä, lop pu heit toi sia muo toja, esim. mån ’mi nä’, 
kit ’as ti’, anj ’vielä’, a(h)t ’että’ ei kä mån  na, ki ta, anje, ah te. Siksi ää nit
teistä litte roiduissa näytteissä yk si ta vuis ten sa no jen osuus on suu rempi 
kuin sane lun mu kaan kirjoitetuissa teksteissä.

La ger crantzin ja Ruon gin tekstit ovat yksitavuisten sanojen osuudel
taan lä hel lä spontaania pu hetta. Kauimpana siitä ovat HalÉaszin teks tit, 
jois sa lop pu hei tot to mat, eipu he kieliset muodot ovat hallitsevia ja joissa 
täy te il mauk sia on vä hem män kuin muis sa teksteissä. Hänen kie len  op pai
den sa kie li ei ole var maan poi ken nut oleel lisesti muiden arje plo gin saa
men pu hujien kie les tä. Ero joh tunee käy te tys tä sa nelu tek nii kasta ja sii tä, 
kuinka tarkkaan tut ki ja on ha lunnut sa nel lun vas  taa van vapaata pu het
ta. Arjeploginsaamen eri mur tei den vä li llä ei ole ha vait  tavissa eroja 
yk sita vuisten määrässä. Tähän viittaa sekin, että eri mur teissa kak si ta
vuis ten apusanojen lop pu hei ton edel ly tyk set ovat hy vin sa man laiset.

Vastaavasti kaksitavuisten sanojen osuus on HalÉaszilla selvästi suu rem
pi kuin muissa näytteissä. Äänitenäytteissä kaksitavuisten sanojen osuus 
oli jopa lähes kol man neksen pie nem pi kuin HalÉaszilla. Puhekielessä yksi 
ja kaksita vuis ten sa nojen osuus on suun nil leen yhtä suuri. Kolmetavuisia 
sanoja on kaikissa näytteissä var sin ta sai ses ti kymmenisen prosenttia, 
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Taulukko 1. Sanojen tavuluku teksteissä

 _________yhdistämättömät sanat_________ yhdyssanat
tavuluku: 1 2 3 4 > 4 
  %  %  %  %  ∑   %
Halász 757 30 1503 60 196 8 40 2 2 2498 45 2
Qvigstad 204 41 247 49 44 9 7 1 – 502 4 1
Lagercrantz 273 42 283 44 74 11 16 2 – 646 12 2
Ruong 1352 42 1452 45 355 11 90 3 7 3256 312 10
äänitteet 585 47 525 42 115 9 11 1 – 1236 54 4
kaikkiaan 3171 39 4010 49 784 10 164 2 9 8138 427 5

Lähteet: HalÉasz 1893: 101–107, 134–137, 260–261; La ger crantz 1957: 15–17, 
18–20, Qvig stad 1929: 503–504, 526: Ruongin muis tiin pa not: J. G. Fjällman (T), M. 
Bengts son (B), A. Johansson (B) P. N. Ruong (B); äänitteet: P. N. Ruong (levy ULMA 
GR663A), Bri ta Sjaggo (äänite 1967), Jon E. Steggo (Grundström 1958: 58).



ne li ta vui sia muu tama pro sentti sekä sitä pi dempiä yh distämättömiä 
sa noja noin promil len verran.

Yhdyssanojen määrä verrattuna yhdistämättömien sanojen mää rään 
vaih te lee enemmän (yksittäisissä näytteissä pienin osuus on 0,4 % ja suu
 rin 17 %). Suu rin osuus on Ruon gin sedältään Per Nilsson Ruongilta muis   
tiinpane mas sa teks tissä, joka kä sittelee tun turisaamelaisten muut to reit
tejä. Teksti vilisee pai kan ni miä, jois ta suuri osa on yhdyssanoja. Huo 
mat  ta vas ti muita näytteitä enem män on yh dys sanoja myös yhdessä 
Jo nas Gustav Fjällmannilta peräisin ole vas sa pal jon henkilönimiä sisäl
tä  väs sä ko sio ta rinassa sekä Per Nilsson Ruon gin se los tuk sesta poron sar
vi muo  doista. Arjeploginsaamessa henkilöistä käy te tään useim miten kak
si osais ta nimeä, joka koostuu etunimestä sekä isän ni mestä tai su ku ni
mes   tä (sjul-pieng'saa ’Sjul Bengtinpoika’ tai ’Sjul Bengts son’). Yh dys sa
no  jen osuus riippuu siis oleellisesti puheenaiheesta. Enem mis tö, noin 60 
pro sent    tia näyt teiden yhdys sanoista on sellaisia, joissa mo lem mat osat 
ovat kak si ta vuisia.

3.3.2.  Paino

Arjeploginsaamessa on neljä merkitsevää tavun painoastetta: 1) pää pai
no, 2) vah va sivupaino, 3) heikko sivupaino ja 4) painottomuus.

Pää paino on sanan ensi tavussa, vahva sivupaino yhdys sa nan jälkiosan 
en si tavussa ja heikko sivupainon yhdistämättömän sanan toisen tai 
myö   hem män tahdin alus sa. Tavun pai not to muus siis ilma isee, ettei tavu 
aloi ta sanaa, yh dys sanan jäl ki osaa eikä omaa tahtia. Pai nolli nen tavu 
voi kui tenkin no pe assa ja huo li ttelemat to massa puheessa ääntyä pai not
to ma na tai paino voi saattaa odot ta mat to mal le ta vul le.

3.3.2.1.  Yhdistämättömien sanojen paino

Arjeploginsaamen yhdistämättömien sa nojen paino on nuoria lainasanoja 
lu kuun ot tamatta ennustettavissa eikä sitä tarvitse merkitä foneemisessa 
kir joi tuk sessa, jos yhdyssanat osoitetaan erikseen vaikka yhdysviivalla: 
esim. tjal' pmie-tiep  mie ’silmänaukko taljassa’ (vrt. tjalmiehtiepmie ’so kea’).

Arjeploginsaamen tutkijoista ainoastaan La ger crantz on käsitellyt sa 
na pai noa. Hä nen mukaansa arjeploginsaamessa yhdistämättömän sanan 
pää pai no on en si ta vulla ja si vupaino on vähintään nelitavuisilla sanoil la 
kol man nel la ta vul la ja vä hin tään kuusitavuisilla myös viidennellä. Jos kol
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man nes sa ta vus sa on ly hyt vo kaali ja nel jännessä pit kä vo kaa li, kie li opin 
mukaan jäl kim mäi nen tavu saa si vu pai non, esim. [l^¶uës^s™t`itçsi:¨¤ı±] ’tah toi 
opas taa’ ja [s`uëp ts¢as`tik`ºa:n`] ’ker toa (pret.du3)’ (1926: 363). Edel  linen 
on kuitenkin yhdys sa na, joka on muo dos tet tu in fi ni tii vistä luos sit ’opas
taa’ ja fi niit ti ses tä verbimuodosta atjij ’tah toa (pret.sg3)’ ku ten teks  teis
sä ja tekstien sa nas tos sa on mai nit tu  (La ger crantz 1957: 18 ja 1966: 
110). Sa na kir jas sa on jäl kim mäi sen sa nan si vu pai no mer kit ty kol man
nel le ta vul le (1939 n:o 7105:3). Kie li opis sa esi te tyn säännön vas tai sesta 
sivu pai nos ta on sa na kir jas sa ja teks teis sä run saas ti esi merk ke jä, mutta 
niissä ei ole yh tään sa naa, jo ka vah vis taisi La ger crantzin kie li opis sa esit
tämän sään nön sivu pai non siir ty mi ses tä nel jännelle ta vul le lyhyen kol
man nen ta vun jäl jes sä.

Ruongin äänitteet vahvistavat sen, että yhdis tä mät tö män sanan pää
pai no on ensi tavulla ja vähintään nelitavuisten sa nojen sivu pai no kol
man nella ta vul la. Niis täkään ei löydy tukea La ger crantzin käsitykselle 
sivu pai non siirtymisestä nel jän nel le tavul le, jos kol mas ta vu on lyhyt vo
kaalinen, sillä äänitteissä on mm. kaa ra tas' tiet [kºaë ra ta:^stiet] ’si toa nope
as  ti’, suoh putas'tiet [sºuëh pu ta:ºstiet] ’las soil la no peasti’ ja kie saastahtiet 
[kiëºe sºas ta:ºhtiet] ’val jastuttaa’. Näissä sa nois sa si vu pai no py syy kol man
nel la tavulla kol man nen tavun lyhyydestä ja nel jännen ta vun pi tuu des ta 
huo li matta. Viisitavuisia ja pi tempiä yh dis tä mättö miä sa no ja on ää nit
teis sä vain pa ri. Kaikissa tapauksissa sa nan viimeisenä ta vua edel tä vät 
pa rit to mat tavut ovat pai nollisia: esim. raa duh ta lajme [r¶º™ë∂uΣhta:la¤ime] 
’neu  vo tel la (pret.pl1)’, tja natastijme [tçsaënati:sti¤ime] ’kiin nit tää (su bit. + 
frekv.) (pret.pl1)’ ja tsiek ki mah tieh tuvvum [tsiº„eëkkima:hªtieh tu:º››um] ’tul la 
vii toi te tuk si (tie tai pol ku) (part.perf.)’.

Yhdistämättömien sanojen sivupaino näyttää siis käytettävän ai neis ton 
va los sa olevan säännöllisesti parittomilla tavuilla. Tätä vahvistaa välil
li sesti se kin, et tei kukaan arjeploginsaamea tutkineista ole kiin nit tänyt 
asiaan huo mio ta: jos si vu painon esiintymisessä olisi sel viä poik ke uk sia, 
olisi sii tä todennäköisesti mai nittu.

Skandinaavisissa lainasanoissa pääpaino voi olla myös ensi tavua kau
em pa na. Ruongin äänitteissä on muun muassa [p°resiëß√s] ’aivan’ (< ruot sin 
pre cis) ja [p\is^±±tßıëemmihtu:ºvΣvum] ’mää rätty, tietty’ (ruotsin bestäm masa
nan poh jalta muo dos tet tu pas siivijohdos, jonka sijasta käytetään ta val li
sesti muotoa mier rie tuv vum). La ger crantzilla on esimerkiksi [p¶u:ªtΣ™¶™ë$˘t¶uºs] 
’peruna’ (< ruotsin po ta tis) (1926: 133). Mainittujen sanojen ään nera
ken  ne on myös muu ten kin ar je plo gin saa melle vieras.

Äänneoppi28



3.3.2.2.  Yhdyssanojen paino

La ger crantz merkitsee sanakirjassa ja teksteissä yhdyssanojen perus osan 
en si tavun pai non sa man laisena kuin yhdistämättömän sanan sivu pai
non, esim. faaëmuoh tis-vu:oh ta ’voimattomuus’, kååës'tie-pie:r'kuo ’van  ha 
kuivanut li ha’. Kie liopissa on lyhyt katsaus painotukseen, mutta siinä ei 
käsitellä yh dys sa no jen pai notusta lainkaan (1926: 362—363). Muut 
ar je plo gin saamea tutki neis ta ei vät mai nitse asi asta mitään.

Äänitteistä käy kuitenkin selvästi ilmi, että ai nakin Barturten ja 
Ar ve sin mur teis sa yhdyssanan perusosan paino on vah vempi kuin yh dis
tä mät tömän sa nan si vu paino. Luultavasti tilanne on sa ma muissakin 
mur teissa, vaikka niistä ei ole äänitteitä käytössä. Vah van si vu pai non 
merk kinä voi tar vit ta es sa käyttää vaik ka pa kah ta perättäistä pis tettä 
(esim. sjiël la-kååëëhtie ’lu mi ma ja’, aët nuo-mieëëh'  tsie-muoëët'taa ’met säs sä 
käy tet tävä työ turkki’). 

Myös ominaisuuden nimiä muodostavan -vuohtaaineksen ja in koa tii vi
sen –kååh tietaineksen ensi tavut saa vat vahvan sivu pai non. Ne ovatkin 
arje plo gin saa messa ennemmin yhdyssanan perusosia kuin johtimia, siis 
hie juos-vuohta ’köyhyys’ (ad jek tiivi hiejjuo, attr. hiejuos ’köyhä, kurja’), 
faamuohtis-vuohta ’voimat to muus’ (ad jektiivi faamuohtiepmie, attr. faa-
muohtis ’voimaton’), påh tjie-kååh tiet ’alkaa lyp sää’ (påhtjiet ’lypsää’) ja 
sajjanatj-kååhtiet ’alkaa men nä um mel le (vaadin)’ (saj janit ’mennä 
um melle’). Kuitenkaan -vuohta- ja –kååh  tietai nekset eivät esiin ny 
itsenäi si nä sanoina toisin kuin useimmat muut yh dys sa no jen osat. On 
tosin muu ta mia substantiiveja, jotka tavataan vain yh dys sanan 
perusosina, esim. tiep  mie ’raa jan tai elimen aukko taljassa’ (njuon nie-
tiep mie ’ne nä n auk ko’ ja aak' sie-tiep mie ’sarven aukko’) sekä tieh pie 
yh dys sa nassa maan nuo-tieh pie ’kuu ta mo’ (maannuo ’kuu’). Mui ta yhdys
ver be jä kuin -kååh tietlop puiset ei ole lu kuun otta mat ta nuoria ruot
salaisia lainasanoja (esim. an-miel lit ’teh dä il moi tus; antaa ilmi’ ja 
av-aar rut ’väheksyä’, vrt. ruot sin anmäla ja avära).

In koatiivinen -kååh tiet liittyy suoraan vain parillistavuisiin ja supis tu
ma ver bei hin (vrt. Ruong 1943: 219—221). Pa ri ton tavuisilla verbeillä 
-kååhtietmuo to liittyy näiden verbien -tjloppuiseen  johdokseen (esim. 
mai  nittu sajjanatj-kååhtiet). Ää   nit  teis sä esiintyy la taas tatj-kåå taav [laë-
tºas   tatçs kºoëë tºav] ’alkaa lei kata ni ve liä myö ten poik ki teu ras tet taessa (sg1)’, 
jon ka perusosaalla on myös yhdys sa noil le omi nai nen vah va sivupaino. 
In koa tii vi sen -kååh tietmuodon pitämistä yh  dyssanan perusosa na tukee 
vah van si vu  painon ohel la myös se, että ååvo kaa li ei esiinny yh  dis tä mät
tö missä sa nois sa en si ta vua kauempana ja että sillä voi daan muo dos  taa 
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ai noa mo ni tah ti nen ver bimuoto, jonka ensimmäinen tahti on kolmi ta vui
nen. kååhtietmuotoa käytetään vain ai noan yhdys sa nai sen ver bi ra ken
teen osana ja ehkä siksi kukaan arje plo gin saamea tut kinut ei ole käsi tel
lyt si tä yh dys ver bejä muodostavana (La ger crantz 1926: 137 ja Ha lÉasz 
1896: XXXI pitävät sitä johtimena). Tosin -kååh tiet- ja -vuoh taai nek set 
ovat kak si tul kin tai sia koska ne ovat syntak ti sesti, se mant ti sesti ja mor
fo logisesti joh ti mien kal taisia mutta fono lo gisesti yhdys sa nan osan kal
tai  sia.

Outoon paikkaan sattuva sivupaino voi osoittaa sanan yhdyssanaksi. 
La ger crantz on maininnut eriskum mallisesta pai nosuhteesta sanassa kåt-
åår'vie [ko:tÂoër™vv^±±\i„e] ’poron neljä raajaa yhdessä’, jonka taipuu kuten 
kak si ta vuinen sub stantiivi ja jossa sivupaino on ensi tavulla ja pääpaino 
toisella ta vul la mut ta jo ta La ger crantz silti pitää kolmi tavuisena sub
stan tiivina (1926: 123). Vali tet ta vas ti tämä sana ei esiinny äänitteissä, 
jois sa on muu ten pal jon po ro sa nas toa. Ruon gin muis tiinpanoista se kyllä 
ta vataan, mut ta painomerkinnättä. Mah dol li sesti La ger crantzin kie len
op paalla sa nan pää pai no on to del la ollut toi sel la tavulla. Äänit teis tä ei 
löy tynyt täl lais ta pai no tus tyyp piä muis ta kuin nuorista ruot sa lais ista 
laina sanoista. Mui den vas taa van lais ten yh dys sa no jen pe rus teel la voi  daan 
ole t taa, että ky sei sen sa nan pää pai no oli si ää nit teiden kie len op pailla en si 
ta vul la ja että toi sella ta vulla oli si vah va si vu pai no, siis *kåët-ååëër'vie 
ku ten sa nat paaërht-uëër'htie ’Bart urte (tun tu rialue)’ tai tjåër-piëëel lie 
’po ron lan tio(pa la)’. La ger crantzin esit tä mäs sä muo dos sa kin sa naa kåt-
åår'   vie on pidet tä vä yh dys sa na na, kos ka muu ten ei voi da se lit tää sen 
pai no suh tei ta ja taivutusta.

Käytännössä on vaikea löytää sel laisia mi nimipareja, joissa merki tys
tä erot taa ai noastaan sivupainon vah vuus. Tällaisia ei ole äänitteissä 
lain kaan. Niis  tä löy tyy kuitenkin mm. yh dys sana tjal' pmie-tie mie [tçsaël^p-
mie°^tiëëºemie] ’sil mä aukko porontaljassa (gen.)’, jonka perusosa eroaa 
il mei  sesti vain painotukselta äänitteistä puut tu van sa nan tjal mieh tie mie 
’sokea (gen.)’ kahdesta viimeisestä tavusta.

3.3.2.3.  Tavupaino

Tavupaino eli painon keskittyminen tavun sisällä riippuu tavun kvan ti
teet ti ra ken teesta eikä sillä ole itsenäistä fonologista asemaa. Paino huip
pu on ta vun vo kaalilla tai sen ja sitä seuraavan konsonantiston ra jal  la. 
Helpoiten ta vu pai non vaih telu on havaittavissa diftongeissa, jotka ovat 
vahvimman konso nan tis ton edel lä mel ko säännöllisesti loppupai noi sia. 
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Muissa tapauksis sa dif ton gi on jo ko al ku tai tasapainoinen. Wick man on 
huomauttanut, että pit kien mo nof ton gienkin pai nohuipun si jain ti vaih
te lee, mutta et tä sitä on vai kea havaita (1964: 322). Äänit teiden perus
teella on kyse siitä, että konso nan tiston ollessa vah vim mas sa as tees saan 
painohuippu on vokaalin ja kon so nantin rajalla mutta muul  loin melko 
ta saisesti painollisen tavun vo kaa lil la.

Muut arjeploginsaamen tutkijat kuin Wickman eivät käsittele tavu pai
noa. La ger crantzin kieli op issa, sa na kir jassa ja teks teissä sekä Wik lun din 
muis tiin pa nois sa on usein muttei aina merkitty diftongien paino. Kum
pikin on kuullut pai  non ole van diftongin jäl ki osal la, jos sitä seu raa va kon
so nan tisto on vah vim mas sa kes to as teessa. Tosin molemmat ovat mer
kinneet dif ton gin lop pu pai noi seksi jos kus silloinkin, kun kon so nan tis tossa 
ei ole vah vinta kes to as tet ta. La ger  crant zil la on myös selviä kirjoi tus vir
heitä, koska saman sa nan pai no on mer kitty eri julkaisuissa eri ta voin.

3.3.3.  Kvantiteetti ja astevaihtelu

3.3.3.1.  Kvantiteetti

Arjeploginsaamessa on sekä vokaalien että konsonanttien kvantiteetti op
po si tio. Konsonanteilla on kolme ja vokaaleilla kaksi distinktiivistä 
kvan   ti teetti as tet ta. Kvan titeetti oppo sitio voi esiintyä 1) tahdin ensi 
ta vun vokaaleilla, esim. kaah' tjat [ka^±±±ºh çcat] ’pu dota’ — kahtjat [kaºhçcat] 
’ky syä’, 2) tahdin toi sen ta vun vo kaa leil la, esim. vie ka tit [›iºeGa Dit] ’juok
sen nella’ — vie kaa tit [›iºe GºaDit] ’läh teä äkkiä juok se maan’ sekä 3) tahdin 
en si ja toisen tavun välisessä kon so nan tis tos sa, esim. val lie : valie [vaªllie : 
va  li^e] ’vikkelä (nom. : gen.)’, vaal' lie : vaal lie [va^±±±ªl lie : v^al lie] ’vä li tasanko 
(nom. : gen.)’ sekä tjal' kat : tjal kav [çca^lĜkat : ççcal kav] ’pu dota avan toon 
(inf. : sg1)’.

Konsonantiston kvantiteetti heijastuu myös painollisen ta vun eily hyi
den vo  kaa lien ja vä häi semmin seu raavan tavun eily hyiden vokaalien 
kes toon se kä myös dif ton gien laatuun, esim. nom. paak'kie [Bà ºGGiºe] : 
iness. paak kien [BºaG Giºen] ’päitset’ sekä inf. tuok'ngat [DΣ¶˜Σ¥ΩºGñat] : sg1 tuok-
ngav [D̂uo`Ĝ ñ¶a›] ’pai kata’.

Wiklundin muistiinpanot Björkfjälletin murteesta ja osittain La ger
crantzin Svai pan ja Rasjvärtan murteen merkinnät kertovat, että Wik
lund ja La ger crantz kuu livat ensi tavun pitkät vokaalit vah vim man kon 
so nan tiston edellä useim mi ten ly hyinä. Wik lund merkitsi esimerkiksi 
åå:n aina ly hy e nä (esim. ååt' tjuot [ot tçsºµD] ’saa da’ ja åås'tiet [oºstºed] 
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’os taa’) ja aa:n yleen sä ly hye nä (esim. taal'vie [dal^vºe] ’talvi’). Vain 
harvoin hän oli kuul lut aa:n pi dem pä nä: aaj' pmie [ºajB̂ mº„e] ’kenkäneula’ ja 
paar'h kuo [b^a^rRkººµ] ’kaar na’. La ger crantzin kie  li opin mu kaan aa ja åå 
ovat ai na ly hyt tä pi dempiä, esim. haaj' hka [h`^a¤i˛º˘k¢a] ’pitkä, pak su puu’, 
paak' kie [pa`^≥k^≥k\i„e] ’päitset’, ååj' htiet [^o¤iº˘t\i„et] ’tap paa’ ja påås'sjuo 
[po`^çs^çs¶u„o] ’ko dan pe räosa’ (1926: 189—190 ja 192; ks. myös 246—248). 
Sen si jaan sa na kir jas sa ja teks teis sä La ger crantz merkitsi aa:n ja åå:n 
useim miten ly hy enä vah vim man kon so nan tiston edel lä. Edellä mai nitut 
sanat on sa nakir jas sa kir joi tettu [hajºHk¢a] (1939 n:o 1188), [Pa^k^k\i„e] (n:o 
4722), [oj`ºH t\i„et] (n:o 4550b) ja [Po^çs^çs¶u„o] (n:o 5160). Kui tenkin 
sa nakirjassakin on sanoja, joissa on eilyhyt vokaali vahvimman kon so
nantiston edellä, esim. n:o 8375 vaat'tsiet [va`^c^c\i„et] ’kulkea, kävellä’.

Tahdin sisällä toisen tavun vokaalia edem pä nä ei ole kvantiteetti op po
si tio ta, sil lä tah din toi sen ja kolmannen tavun rajalla on vain vaihte le
mat tomia ly hyi tä kon so nant teja ja kon so nanttiyhtymiä sekä tahdin kol
mannessa tavussa vain ly hyitä vo kaaleja (vrt. La ger crantz 1926: 342—
×344 ja 274). Ainoastaan sanan uv mas tai vutumuodoissa on ai na kin Bart
urten murteessa ja Bartur ten—Ar ve sin se ka mur teessa gemi naat ta kon so
nantti toisen ja kolmannen tavun rajalla (esim. akk. uvmassiev).

Sanan toisessa ja kolmannessa tah dissa on sa mat op positiot kuin 
en sim   mäi sessä tahdissa. Tosin erilaisia kon so nan tistoja ja vokaalistoja on 
vä hem män. Esimerkiksi geminaattojen kvantiteettioppositio on vain 
-j'jietekijän ni millä (esim. maaliestiej'jie : maaliestiejjie ’keittäjä (nom. : 
gen.)’) ja kon so nant ti yh ty mien kvantiteettioppositio vain -stjohdok si sil
la deminutiivisilla ver beil lä (esim. ka nukas'tiet : kanukastaav ’pysähtyä 
hieman (inf. : sg1)’).

Lagercrantzin mukaan painollisen tavun lyhyen vokaalin jäljessä yksi
näis klu siili on aina pitkä ja muu yksinäiskonsonantti puolipitkä, esim. 
jå taav [joªtºa¢u] ’kul kea (sg1)’ ja månie [mo^n\i„e] ’muna (gen.)’ (1926: 206). 
Muut ar je plo gin saa  men lähteet eivät tue näin suoraviivaista käsitystä. 
Ruongin muis tiinpanois sa ei ole merkitty lyhyen vokaalien jälkeisiä yksi
näis kon sonantteja lyhyttä pi dem pi nä. Wik lund on joskus kuullut kon so
nantin puoli pit känä, samaten minä ja Wick man (1964: 322) Ruongin 
äänit teissä, mutta tuskin Svaipankaan murtees sa on ollut syste maat ti
ses ti ly hyttä pidempi yksi näis konsonatti lyhyen vokaalin jäljessä.

Äänneoppi32



3.3.3.2.  Astevaihtelu

Astevaihtelu eli paradigman sisäinen konsonanttien kvantiteettivaih te lu 
esiin  tyy kai kis sa tahdeissa ja on ään ne ym pä ristöstä ennus ta ma ton ta. Se 
on usein ainoa kahta muotoa erottava ään teel li nen piirre, esim. na man : 
nam man ’nimi (iness. : ess.)’, luvatit ’kostua (frekv.)’ : luv va tit ’kos tut taa’ 
ja muj' hta liej'jie : muj'htaliejjie ’ker to ja (nom. : gen.)’.

Esiintymisalaltaan astevaihtelu on sekä morfologista, sanan taivu tus
para dig man sisäistä, että leksikaalista, sanapesueen johtoparadigman 
si säis tä.

Morfologisessa astevaih telussa on tavallisesti kaksi astetta, vahva aste 
ja heik ko aste. Sanassa pies'sie ’tuohi’ nominatiivi on vahvassa asteessa 
ja ge ne tiivi piessie heikossa asteessa sekä sanassa piessie ’pesä’ nomina
tii vi on vah vassa asteessa ja ge netiivi piesie heikossa asteessa. Muoto 
pies    sie voi siis olla toises sa taivutusparadigmassa vahvaa astetta ja toi
sessa heikkoa as tet ta.

Astevaihtelu on leimallisesti kvantitatiivista. Niissäkin tapauk sissa, 
jois  sa as tei den välillä on kvalitatiivinen, lähinnä soinnilli suuden ero, 
as teet eroa vat myös kvantitatiivisesti. Astevaihtelua on kahdenlaista: 
kes  to vaih te lu (esim.  ll : l, l'l : ll, l't : lt, h't : ht, t'n : tn, m'st : mst) ja kato
vaih te lu (esim. tn : n, ht : t, j'tn : jn).

Geminaattojen välisessä sekä geminaattojen ja yksinäiskonsonant tien 
vä li ses sä astevaihtelussa on kyse pelkästä kvantiteettivaihtelusta. Kon
so nantti yh ty mien astevaihtelu poikkeaa tästä siinä suhteessa, et tä niis sä 
kvanti teet ti op po si tio voi keskittyä joko yhtymän alku tai lop pu osal le. 
Si  bi lanttialkuisissa yh tymissä vaih telee alkuosa, muissa yhty mis sä vaih
telee lop puosa tai molem mat osat (vrt. La ger crantz 1926: 205). Kum pi
kaan heikon asteen osa ei kos kaan ole pi dempi kuin vahvassa asteessa.

h ei esiinny geminaattana ja se on vokaa lien vä lisenä aina as te vaih te
lun ul ko  puo lella. Lyhyen vokaalin jäljessä ei ole ge mi naat tojen vä listä, 
h:n ja plo sii vien yhtymien välistä eikä klusiilin ja sa ma paik kai sen na saa
lin yh tymien vä listä as tevaihtelua, esim. nom. kattsa : akk. kat tsav ’kyn
si’, nom. mis suo : akk. mis suov ’juoksute’, nom. lihtie : akk. lihtiev ’as tia’ ja 
nom. kut nie : akk. kut niev ’kunnia’. Tämä astevaihtelun puut tuminen on 
sys te maat tista eteläisissä mur teissa Tjidtjakille saakka Ruon gin ja Wik
lun din muis tiin panojen sekä La ger crant zin julkaisujen valossa (vrt. 
La ger crantz 1926: 204).

Tosin Lagercrantzin sanakirjassa on joi takin sanoja, joissa on kieli opis ta 
poi ke ten astevaihtelu, esim. tjåtta ’ruoka torvi’ : akk. tjåt'takav (1939 n:o 
640); kie  li opissa sana on astevaihte luton (1926: 126). La ger crantzin sa 
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nakirjan mu kaan sanassa kåttjatahtiet [-$Ht\i„et] ’lait taa pissalle’ on toi ses sa 
tahdissa as te vaih telu (esim. pret.sg3 kåttjatahtij [-Htij]) mutta kie li opin 
mukaan sana on as te vaih te lu ton (1939 n:o 1871b:10› ja 1926: 137). Se 
kä kie li opissa että sa na kir jas sa omi tuinen as te vaihtelutyyppi ver bissä lah -
ka nat tat ’lä hestyä vä hän’ : sg1 lah ka na tav (1926: 137 ja 1939 n:o 3153:× 
10). Mikään muu sana ei viit taa ar je plo gin saa men tt : t aste vaih teluun. 
Ky se lie nee vir heel lisestä mer kin nästä, kos ka muissa lähteissä ei ole täl
lais ta aste vaih te lu tyyppiä ja kos ka muut sa mal la joh ti mel la muo dos te
tut verbit ovat La ger crantzilla odo tuk sen mu kai sesti as te vaih te lut to mia 
(esim. 1939 n:o 2470 klah kaa sat tat ’ho hot taa’ : pret.×sg3 klah kaa sat taj).

Ruongin käsi kir joi tuksista saa ristiriitaisen kuvan Barturten ja sitä 
poh  joi sem pien mur teiden geminaattojen, h:n ja plosiivien yhtymien sekä 
klu siilin ja sa ma paik kai sen na saalin yhtymien välisestä astevaihtelusta 
ly hyen vo kaa lin jäl jes sä. Hä nen var hai sim pien, horjuvien muistiin pa no
jen sa mukaan as te vaih te lu näyt täisi esiin tyvän näissäkin tapauksissa. 
Mut   ta vuosien 1939, 1944 ja 1952 muis tiin pa not se kä ää nit teet kerto
vat va paasta vaihtelusta. Myös Wickman on täl lä kan nal la (1964: 322).

Ruongin väitöskirjan ja Grund strö min teks tien nor maa lis te tut kirjoi
tus ta vat kin an tavat sen kuvan, että poh joi semmissa mur teissa olisi aste
vaihtelu ly hyen vo kaalin jäljessä myös yllä mainituissa tapauksissa, 
esim. Ruong v$ad' det ’an taa’ : v$addestit ’antaa (mom.)’ (1943: 247) sekä 
Grund  ström gåd' det ’tap paa’ : pret.sg3 guddii (1958: 44 ja 41). Ruongin 
kirjoi tustavassa on tosin hor jun taa, esim. rohtot ~ roh'tot ’repiä’ (1943: 
98 ja 111), ud'nΣe~udne(mts. 52 ja 270) ja bud distit ~ bud'distit ’ko ris
taa reu nasaumalla’ (mts. 195 ja 276). Ruong ja Grund ström käyttivät 
poh jois saamen kirjoitus ta poja ja merkitsivät ly hyen vo kaa lin jäl keisen 
aste vaih telun samoin kuin pohjois saa mes sa. Grund strö mil lä on mui ta kin 
poh   jois saamelaisuuksia, esimerkiksi en sim mäisen gerun din pääte -tijn 
kan san kie leisen päätteen -tin sijasta (1958: 44 çcuoigatiin ’hiih tä es sään’ 
ja s. 42 vie sodiin ’eläessään’).

HalÉaszin kieliopin mukaan edellä mainitut yhtymät ja geminaatat 
ovat as te vaih telussa myös lyhyen vokaalin jäljessä (1896: VI—VIII). 
Kie li opis saan hän ei mai nitse lainkaan niistä sanakirjansa sanoista, joissa 
ei ole h:n ja plo sii vin as te vaihtelua (esim. kahhçcat : sg1 kahhçcau ’pudota’, 
kih  çcºut : sg1 kih çcºuw ’kan gis  tua’, liht$e : pl.akk. lihtªıt ’as tia’, niht$et : sg1 nih-
tau ’uhata’). On luultavaa, et tä HalÉaszin kielenoppaillakaan ei ollut 
ge mi naat to jen, h:n ja plo siivien yhty mien sekä klu siilin ja sa ma paik kai
sen na saalin yh ty mien astevaihtelua lyhyen vo kaa lin jäljessä vaan vapaa 
vaih telu. Luultavasti HalÉasz sys te matisoi tämän aste vaih telun toi saalta 
aiemmin tun temiensa luulajan ja pohjoissaamen mallin ja toi saalta 

Äänneoppi34



yk si puolisesti tul kitun va paan vaihtelun pohjalta.
Ainoastaan pohjoisimmassa Arvesin murteessa Nils Larsson Andersso

nil la on Ruongin vuoden 1938 vähäisten kieliopillisten muistiinpanojen 
va lossa ly hyen vokaalin jäljessä ai van samanlainen astevaihtelu kuin 
pit   kän vo kaalin jäl jes sä. Tosin on huomattava, että näiden muistiin pa no
jen valossa olisi myös Bart urten murteessa ja Barturten—Arvesin se ka
mur teessa usein lyhyen vo kaa lin jäljessä astevaihtelu, vaikka Ruongin 
myö hempien muistiinpanojen mu kaan sitä ei ole. Ruongilla ei ole myö
hem piä muistiin pa no ja PohjoisArvesin mur teesta.

3.3.3.3.  Astevaihtelu toisessa tahdissa

Sanan toisessa tahdissa esiintyvät samat astevaihtelutyypit kuin en sim
mäi ses sä tah dissakin. Toisessa tahdissa on kuitenkin paljon vähem män 
eri lai sia ge mi naat toja ja konsonanttiyhtymiä kuin en simmäisessä tah
dissa. Toisen tah din kon sonanttikeskus on aina suffiksaalista. Arje plo
ginsaamen toisen tahdin aste vaihtelu ta pauk set ovat seu raa vat:

hk : k vattaaltahkaj ’lahja (illat.)’ : akk. vattaaltakav
htj : tj kaav'tjurahtjat ’kieriskellä (dem.)’ : sg1 kaav'tjuratjav
j'j : jj kul'taliej'jie ’kuuntelija’ : akk. kul'taliejjiev
ll : l råhkatallat ’rukoilla’ : sg1 råhkatalav
pm : m vuorrasumuos ’vanhin’ : akk. vuorrasupmusav
ssj : sj kuhkalussjat ’pitää liian pitkänä’ : sg1 kuhkalusjav
s't : st mieh'tjaanas'tiet ’väistyä (dem.)’ : sg1 mieh'tjaanastaav
vv : v kåhtjuohtuvvat ’tulla kutsutuksi’ : sg1 kåhtjuohtuvav

Nomineilta puuttuu toisessa tahdissa geminaattojen välinen ja ge mi
naa tan ja yksinäis kon so nan tin välinen astevaihtelu, esim. pårramussies 
’ruo ka’ : akk. pår ra muss aav ja kå nakis ’kuningas’ : illat. kånakasaj (vrt. 
La ger crantz 1926: 104 ja 132 sekä HalÉasz 1896: XXI—XXII). Ainoa 
poik keus on -j'jieteki jän ni mi joh din. HalÉaszilla on kyllä jieh ta nis ’jätti
läi nen’ sanan yk sikön illa tii vis sa odo tuk sen mukaisen jiehtanasajmuo don 
rin   nal la myös aste vaih te lullinen muo to jieh ta nes sij (mts. XXI sekä 1893: 
175). La ger crantzilla on seka pa ra dig mainen kaaj sa kis ’sa nanjalka’, akk. 
kaajsa kassaav (1939 n:o 2051b). Sen akku satii vi edel lyt täisi no minatii
viksi muotoa kaajsakassies. Täl laisia sekaparadigmoja ei tava ta mui sta 
ar je plo gin saamen lähteistä.

Toisen tahdin astevaihteluttomia konsonan tis toja ovat:
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hk pievastahkies ’helposti hikoileva’ : akk. pievastahkaav
ht riekaatahtiet ’synnyttää’ : sg1 riekaatahtaav
pp tjaah'patuppuo ’mustempi’ : akk. tjaah'patuppuov
s vuopierasan ’2vuotias urosporo (ess.) : akk. vuopierasav
tt kul'talattat ’kuunnella (frekv.)’ : sg1 kul'talattav
vv  kåhtjuohtuvvut ’tulla kutsutuksi’ : sg1 kåhtjuohtuvvuv

3.3.3.4.  Ylipidennys

Ainoastaan eräiden adjektiivien taivutuksessa tavataan kolmiasteinen 
kvantiteettivaih telu, jos sa on tavallisen astevaihtelun lisäksi ylipidennys. 
Ad jek tii vin suoh kat ’ti heä’ attri buuttimuoto on kaikkien arjeploginsaa
men läh tei den mu kaan suoh'kis ja komparatiivissa on tavallisemman 
muodon suoh katup ohel la myös heikkoasteinen suo kaap.

Sama ylipidennys voi esiintyä periaatteessa kai kil la -atad jektiiveilla, 
joiden attri buuttimuoto on -islop pui nen ja joissa en si tavussa on eilyhyt 
vokaali ja predikatiivi muo don no mi na tii vis sa en si ja toisen tavun rajan 
kon sonantistossa on geminaatta tai kon so nant ti yh ty mä, jota heikossa 
asteessa vas taa yksit täiskonsonantti. To del li suu des sa läh teis sä ei esiinny 
muita nä mä eh dot täyttäviä adjektiiveja.

Muut ad jek tiivit, joissa on ylipidennys, ovat stuo ries ’suu ri’ ja stuo vas 
’rau hallinen, pai kal laan pysyvä (poro)': attribuutti muo dot stuor ra ja 
stuov va sekä kom paratiivit stuoraap ~ stuor' raap ~ stuoriep ja stuov' vaap. 
Nä mä muodot ta vataan var muu della Bart ur ten ja Bart ur ten—Arvesin 
se ka mur tees sa. Ky seiset ad jektiivit ovat taivu tuk sel taan poik keuk selli
sia.

Muulloin ylipidennys on aina leksikaalista ja kolme vaih teluas tetta ta 
vataan vain johtosuhteessa, ei taivutussuhteessa. Esi merkiksi infini tiivi 
ååd diet ’nuk kua’ on vahvassa asteessa ja preesensin yksikön en sim mäisen 
per soo nan muo to åå daav heikossa as tees sa. Tämän verbin tai vu tusmuo
to jen jou kos sa ei ole yli pidennystä. Sellainen on kyllä kin ver bin in koa tii
vi joh dok ses sa ååd' daat, jo ka on itse as te vaihtelu ton. Ver bin ååddiet joh
dok sissa on myös heik ko asteisia joh doksia, esim. aste vaih te luton deminu
tiivijohdos åå dies tit. Kol mi asteinen lek si kaalinen kvantiteettivaih telu 
tavataan kaikista murteista. La ger crantz esittää kie liopis saan, ettei 
ar je plo gin saa messa ole ylipiden nys tä (1926: 229). Kuitenkin ylipiden nys 
on hänen keräämässään ai neis tos sa mm. verbin ielliet [eë™ll\i„et] ’elää’ 
johdoksessa iel'laat [Σ™Σäl^±±l^at] (1939 n:o 856:×2). HalÉaszin kieliopissa ei 
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ylipidennystä mai ni ta, vaik ka hä nenkin teks teis sään on siitä useita esi
merkkejä. Ilmiön olemus näyt tää jää neen hänelle vie raak si, kos ka hän ei 
huomannut, että [tähhtºe] 'taitaja' on te ki jän ni mi joh  dos verbistä [tºeh tºet] 
'tietää' (1893: 314). HalÉasz ei erotta nut gemi naat tojen kah ta eri kes to
astetta, joten nii den yli pi tuu desta kie lii vain ensi tavun dif ton gien laatu, 
esim. [väs sºu] vies'suo ’elä vänä’ (vrt. [v$es  sºu] vies suo ’elämä’).

Ylipidennys on melko harvinainen. Yleensäkin kolmi as tei nen kvanti
teetti vaih te lu esiin tyy vain eilyhyen vokaalin jäljessä ja vain sellaisissa 
sa na pe su eis sa, jois sa hei kossa asteessa on yksinäiskonsonantti. Ylivahva 
aste on vain seu raa vis sa ta pauksissa:

1) aa-, i- ja uvartaloisilla supistumaverbeillä (esim. ååd'daat ’nu kah
taa’, vrt. ååd diet ’nuk kua’; kuol'lit ’ka lastaa’, vrt. kuollie ’kala’; 
taap'  mut ’ke syyn tyä, vrt. taap mat ’kesyttää’). Björkfjälletin ja Svai
pan mur teissa aasu pistumavartaloisia verbejä vastaavat osin kol
mitavuiset aaji- tai ajiver  bit, joissa ei yleensä ole ylipidennystä, 
esim. ååddaajit.

2) Joillakin vokaaliloppuisilla tekijännimijohdoksilla (esim. timpar-
tjuol'lie ’puun hak kaaja’, vrt. tjuollat ’hakata’; vies'suo ’elävä’, vrt. 
viessuot ’elää’, vuoj'jie ’ajaja’, vrt. vuojjiet ’ajaa’).

3) Sanan vuollie- ’ala’ johdoksissa (esim. vuol'liek ’matala’, jolla on 
supp le tivistinen komparatiivi vuo liep ja superlatiivi vuoliemus; 
vuol'   lien ja vuol'lielin ’alhaalla’, vuol'liet ’alhaalta’, vrt. vuollaaj 
’alas’).

4) Järjestysluvussa kieh'tjit perusluvusta kietjav ’seitsemän’.

3.3.4.  Rajaisilmiöt

Rajaisilmiöitä on sananrajaisia sekä sanansisäisiä. Edelliset ovat tär ke
äm piä, koska sananrajojen tajuaminen on puhutun ymmärtämisen kan
nalta oleel lista. Sen sijaan ainoat sanansisäiset rajaisilmiöt, çsvaa vo kaa li 
ja aspi raa tio ovat jo ko auto maat tisia tai valinnaisia konso nantti yh
tymien sisällä.

3.3.4.1.  Sananraja

Arjeploginsaamessa ennen kaikkea pääpaino osoittaa sananrajan. Sen 
ohel la ra jasignaaleita ovat tauot ja alukkeet. Näiden merkitys käy par
haiten il mi sil loin, kun normaalisti pääpainoinen tavu ääntyy painotto
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ma na tai hyvin heik ko pai noi se na esimerkiksi nopeassa tai huolimatto
mas  sa puheessa. Täl löin sa no jen väli nen tauko on usein myös hyvin lyhyt 
tai olematon ja sa nan ra jan erotta mi nen riip puu vain sanojen välissä ole
vasta heikohkosta aluk kees ta, jo ka on ää nit tei stä päätellen yleensä 
la ryngaa li nen soinniton puoli vo kaali ja joka esiin tyy vain vokaalial
kuisen sanan edellä. Usein tä hän liittyy myös ensimmäi sen sa nan 
loppukonso nan tin ään ty mi nen pi dem pänä. Sen kuu lee selvimmin vo kaa
li al kuisten sa nojen alussa: [kaël ka^p±á±±°a^±±lkkiet] on siis kal kap aal'kiet ’mei
dän täy tyy al kaa’ eikä **kal ka paal' kiet. Jos edeltävä sa na päät tyy 
soinnil li seen kon sonanttiin, alukkeen asemesta kuulin Ruongin 
äänitteistä soinnit to man siir ty määän teen, jo ka liittyy usein enemmän 
edel tävään sanaan kuin jäl kim mäi seen: tak kaar år'ta [taºkk^arR±á±Rorªto] ’sel
lai nen puuraja’.

Jos pääpaino, sanojenvälinen tauko ja aluke puuttuvat, näyt tää ole van 
mah do tonta havaita ääntämyksessä sananra jaa. Useam man kerran kuu 
lin Ruongin äänit teis tä kaajhk akiev [ka^ë±jJkakßıev] ’aina’ (sa nan mukai ses
ti: ’kai ken ai na’). Tässä ta pa uksessa keskim mäi nen lyhyt tavu on menet
tänyt pai non sa seu raa van pit kän ta vun edel lä. Jos sanojen välistä taukoa 
ei ole, alukekaan ei ole kuul ta vis sa, kos ka -k on sulauttanut sen itseensä.

Myös yhdyssanan osien välillä on usein kuultavissa aluke, jos jälkiosa 
alkaa vokaalilla. Jos yh dys sa nan al kuosa päättyy h:hon, alukkeen sijasta 
kuuluu jäl ki osan alku kon so nan tin pi te ne minen: njaa rah-taak' tie [Énºaë rah-
^t^aëëºk°tie] ’poron ylin kyl ki luu’. Ää nit teissä ei löy tynyt esimerk kiä yh dys
sa  nas ta, jos sa alkuosa päät tyisi hfo nee miin ja jäl ki osa al kaisi vo kaa lilla. 
Jos yh dys sanan loppuosa al kaa vo kaa lil la ja alkuosa päät tyy soin nil  li seen 
vo kaaliin, kuuluu osien välissä soin ni ton siir tymääänne, jol laisesta oli 
pu he jo ylempänä: lajh nuon-ååj'vie [laëj±Jnuon±N±á±o^±±±ëë¨√±ºvie] ’poro, jol la on 
taaksesuuntautuvat suorat sarvet’.

3.3.4.2.  ÇSvaa vokaali

Ensimmäisen ja toisen tavun rajaisen konsonanttiyhtymän sisäi nen çsvaa
vo kaa li tavataan toisaalla pohjoisimmasta Arvesin mur tees ta ja toi saal
la eteläi sistä Rasj värtan, Svaipan ja Björkfjälletin mur teis ta.

Arvesin murteessa çsvaa vokaali on Ruongin muis tiin panojen mukaan 
muul la soin nilli sella konsonantilla kuin na saalilla alkavan kon so nantti
yh tymän vah vas sa as teessa. HalÉaszin mukaan çsvaa vo kaali voi olla myös 
m ja njal kuisten eri paik kaisten kon so nant ti yhtymien vahvassa as teessa 
sekä l ja ral kuis ten yh ty mien ja pryh tymän heikossa as tees sa. Sen 
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si jaan se puut tuu valkui silta yh ty miltä sekä ltyhtymältä (HalÉasz 
1893: VII ja 1896: VIII–X). ÇSvaa vokaali on näis sä yhtymissä muilla 
Ruongin tutkimilla Ar vesin kie len op pail la paitsi Lars Nils son Sjag golla, 
jolla ltyh tymä on aina çsvaa ton ja jol la val kui sissa yh ty mis sä on sekä 
çsvaal li sia että çsvaattomia muo toja. Muu ten kin HalÉaszin kie len opas per
heen Sto ma  kin murre on lä hem pä nä Barturten—Arvesin sekamurretta 
ja Lars Nils son Sjag gon pu hu maa eteläisempää mu rret ta kuin muiden 
Ruongin ar ve si lais ten kie len op pai den mur tei ta. Ruon gin tut ki milla 
arvesilaisilla kie len  op pail la çsvaa vo kaa li on yleen sä re so nan tin ja 
nasaalin yh tymien vah vassa as tees sa (esim. [pa`^re nºe] ’poi ka’), joi ta 
HalÉaszilla vastaa sään nölli ses ti resonan tin se kä sa ma paik kai sen klu sii lin 
ja na saa lin yhtymä, jossa voi olla myös çsvaa vo kaa li (esim. [pared n$e]). 
Useim milla Ruongin Ar  vesin murteen kie len op pail la on rin nal la myös 
ete läi sem mille murteil le tyy pil lisiä reso nantin sekä sa ma paik kai sen klu
siil in ja na saa lin yhty miä (esim. [›a`¨¤ıB̂m^µ ~ ›a`¨¤ıem^µ] ’sy dän’).

Eteläisimmissä Rasjvärtan, Svaipan ja Björk fjälletin murteissa çsvaa
vo kaa li esiin tyy epäsäännöllisesti sekä vahvassa että hei kos sa asteessa 
na saa lil la, lik vi dalla, puo li vokaalilla ja soinnil li sella klu siililla al kavissa 
konso nant ti yh ty mis sä. La ger crantzin kieli opis sa ei mainita çsvaa vo kaalin 
esittelyn yh tey des sä puo li vo kaa li al kui sia yhtymiä (1926: 342) vaikka 
niissäkin voi olla çsvaa vo kaa li (esim. 1926: 210 tij'ta ’taikuus’ ja nav'ta 
’kahva’). Rasj värtalla, Svai palla ja Björk fjäl le til lä çsvaat to mien ja çsvaal
listen muo to jen vaih telu on va paa ta, ku ten La ger crantz huo maut taakin 
(vrt. mts. 342). Myös Wik lund esittää usein çsvaat to mat ja çsvaal li set 
muo   dot vaih to ehtoisina. ltkon so nant ti yh ty män sisällä ei La ger crantzin 
ja Wik lundin mukaan ole çsvaa vokaalia. Näinhän on myös osal la poh jois
mur tei den puhujia.

Laa dul taan çsvaa vokaali on Ruongin muistiinpanojen mu kaan Arvesin 
mur tees sa toisen tavun vokaa lin kaltainen, paitsi jos toisessa ta vussa on 
uo, jon ka edel lä ensi tavun vokaali näyt tää hal lit sevan. Toisen tavun ie:n 
edellä çsvaa vo kaa lina on [e]. HalÉasz on merkinnyt çsvaa vokaaliksi ylei
sim   min [e]:n mut ta en si ja toisen tavun aa:n ja a:n välissä on usein [a], 
en si ta vun pyö reän vokaalin jäl jes sä usein [o] sekä toisen tavun i:n edellä 
[i]. Ete lä mur teis sa çsvaa vo kaali on tavalli ses ti neutraali vo kaali, jo ta 
se kä Wik lund et tä La ger crantz merkitsevät [™]:llä tai [e]:llä. Toisen 
tavun i:n ja u:n edel lä çsvaa vo kaa li on useim missa ta pa  uk sissa näiden kal
tai nen. Jos ensi ja toi ses sa ta vus sa on a, çsvaa vo kaalina on yleensä [a].

Kestoltaan çsvaa vokaali on yli tai vajaalyhyt. Ainoastaan verbissä 
aap' jat ’pe las taa’ HalÉasz on merkinnyt çsvaa vokaalin lyhyenä vokaalina, 
esim. part.perf. [abi jam] pret.sg2 [äbij„e] (1893: 149 ja 165).
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Toisen ja kolmannen tavun välisestä çsvaavokaalista ainoa esimerkki on 
La ger crantzin Svaipalta muistiinpanema /mar'kngasm/ ’poimu’ [m¢araßK -

ñ¢as„em] (1939 n:o 3700) tai [m¢arâG ñ¢as™ ∏m] (1926: 131). Sanan kol mita
vui  sessa yk si kön ak ku satiivissa on sanakirjan mu kaan çsvaa vokaali 
([m¢araßK ñ¢as„em`ew]) mut tei kie li opissa ([m¢arâGñ¢asm¢a¢˜]).

3.4.  Segmentaali fonologia

Yhdistämättömässä sanassa voi olla peräkkäin yhdestä kolmeen kon so
nant ti fo neemia mutta vain yksi vokaalifoneemi (vrt. lukua 3.3.1.). Kol
me pe rät täis tä konsonanttia voi esiintyä niin sanan alussa, sanan lo pus
sa kin kuin myös sanan si sällä sekä tahdin sisällä tai rajalla, esim. viel-
jajstan ’ve li (pl.elat.pxsg1)’ ja spraj' tnat ’loikata’.

Konsonanttien ja vokaalien ero on arjeploginsaamessa selvä. Ai no as
taan i:n ja j:n sekä u:n ja v:n välinen äänteellinen ero on niin vähäinen, 
et tä Ha lÉasz ja Wiklund ovat usein kir joit ta neet vokaalin ja tavua sul ke
van puo li vo kaa lin jak son pit kä nä vo kaalina, esim. HalÉasz riej'tnut [rªıd
nut] ’pai men taa’, rij' hkuo [rªıhkºu] ’ri kas’, riej' tit [rªıj…t„et~rªıdit] ’valmistaa’, 
pruv'h kut [prºuhkut] ’ol la ta pa na’ ja tjuov kutit [çc$uwku…t„et~çc$uku…tit] ’saras
taa’; Wik lund ruv'kuom [rºuĜum] ’ta lon poi kais nai nen (pxsg1)’, nij'pie [nªı
^bºe] ’puukko’.

Foneemiparadigma on täydellisin sanan alusta ensimmäisen ja toisen 
ta vun ra jaiseen konsonantistoon asti. Sitä edempänä tavataan vain osa 
mak si mi pa radigman foneemeista eikä yhtään sel laista, joka ei esiin tyi si 
myös aiem pana sanassa.

3.4.1.  Konsonantisto
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Taulukko 2.  Konsonanttifoneemit
 labiaalit dentaalit palataalit velaarit laryngaalit

klusiilit
affrikaatat
sibilantit
spirantit
nasaalit
likvidat
puolivokaalit

 p b ph t th  k g kh
  ts tj
  s sj
 f d dh   h
 m n nh nj ng
  l r lh rh



Konsonanttifoneemien yksinkertainen piirretaulukko on tällainen:

Kiistattomia, kaikissa murteissa esiintyviä konsonanttifoneemeja on 
18: p b t k ts tj s sj f h m n nj ng l r v j. Sanan alussa tavataan ilmeisesti 
kai kissa mur teis sa lisäksi aspiroituneet klusiilit ph, th ja kh. Spirantti d 
esiintyy Svai pan mur  tees ta EteläArvesin murteeseen ja spirantti dh 
Rasj  vär tan mur tees ta Ete läAr ve sin murteeseen. Soin nil linen klusiili g 
tunne taan vain Barturten—Ar ve sin se  ka mur teesta yhdestä kon so nantti
yhty mäs tä. Soinniton nasaali nh ja soin nit to mat likvidat rh ja lh esiinty
vät var muu della vain eteläisissä mur teis sa Rasj vär tal le saakka. Ne esiin
tyvät vain vokaalinvälisinä; konsonantin edellä rh, lh ja nh tar koit ta vat 
kol miosaisen yhtymän kahta ensimmäistä osaa.

Bart ur ten mur teessa ja poh joisempana j:n geminaattaa vas taa affri
kaatta [DJ], joka on kvantitatiivisesti ttj:n kaltainen mutta jon ka fri ka
tiivinen lau kea ma on selvästi heikompi eli piirreanalyysissä se on [– 
hä lyinen]. [DJ]:lle ei tar vita yleisarjeploginsaamessa omaa merk kiä, kos
ka se ja [jj] ei vät ole arje plogin saamen foneemisella syvätasolla missään 
mur    teessa oppositiossa. Pohjois mur teissa [DJ] on itsenäinen fo nee mi /dj/, 
joka poikkeaa muis ta konsonantti fo nee meis ta siinä suhteessa, että se 
esiin  tyy vain geminaattana ja että se on aste vaih telussa toisen fo nee min, 
j:n kans sa.

Ainoastaan osa konsonanteista esiintyy kaikissa asemissa eli sanan al
kui se na (#C), vo kaa lienvälisenä (VCV), yhtymän alkuosana (CC), 
yh tymän lop pu osa na (CC) sekä sananloppuisena (C#). Sanan toisen 
ta vun vokaalin jäl jes sä esiintyvät vain samat konsonantit, jotka voivat 
olla sananloppuisia. Kol mi osai sen konsonanttiyhtymän keskimmäisenä 
osana tavataan vain p, t, k, s ja h.
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Taulukko 3.  Konsonanttifoneemien distinktiiviset piirteet

eksplosiivi
hälyinen
nasaalinen
aspiroitunut
täryinen
soinnillinen
anteriori
koronaali

p b ph t th k g kh ts tj s sj f d dh h
+ + + + + + + + + + – – – – – –
– – – – – – – – + + + + – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – –
– – + – + – – + – – – – – – – –  
– – – – – – – – – – – – – – – –
– + – – – – + – – – – – – + – –
+ + + + + – – – + – + – + + + –
– – – + + – – – + + + + – + + –

m n nh nj ng l r  lh rh v j
– – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – –
+ + + + + – – – – – – 
– – – – – – – – – – –
– – – – – – + – + – –
+ + – + + + + – – + +
– + + – – + + + + + –
– + + + – + + + + – +



On kolme selvää konsonanttien ryhmää: kaikissa asemissa esiin tyvät 
(p t k s sj m n nj l r v j), useis sa asemissa esiintyvät (ts tj h f ng d) sekä 
vain yh des sä asemassa esiin tyvät (b g dh nh lh rh). Kes kim mäi sen ryh
män af frikaatat ts ja tj eivät voi olla kon so nanttiyhtymien alkuosina ja 
h ei voi olla loppuosana. f tavataan muissa asemissa paitsi sanan lo pussa. 
ng ja d esiintyvät vain ensi ja toisen tavun rajalla.

Vain yhdessä asemassa esiintyvät konsonantit ovat selvästi harvinai
sem pia kuin muut konsonantit. Näistä ainoastaan b on kiistattomasti 
kai  kissa mur teis sa tavattava konsonanttifoneemi.

3.4.1.1.  Sananalkuiset konsonantit

Sanan alussa voivat esiintyä yksinäiskonsonantit p t k ts tj s sj f h m n nj r 
l v j eli kaikki en si ja toisen tavun vokaalien välissä esiin tyvät kon so nan
tit paitsi ng, d, dh, nh, lh ja rh (vrt. La ger crantz 1926: 202). Lisäk si 
ai noastaan sanan alussa esiintyvät aspiroituneet klusiilit ph, th ja kh.

Sananalkuinen h on aa:n edellä muutamassa sanassa labiili. Neljästä 
sa   nasta tunnetaan mur teit tain sekä h- että vokaalialkuinen muoto (ks. 
taulukko 5 seuraavalla sivulla).

Muissa sanoissa ei tavata vastaavaa vaihtelua. Kolmelle ensin maini
tul le sa nalle on yhteistä, että pohjoismurteissa voi esiintyä h-. Svaipan 
h:tto muus on selvästi toissijaista. Viimeksi mainitussa sanassa taas Svai
pan murteen h:lli suus on toissijaista. Lagercrantz toteaakin, että h esiin
tyy etenkin hia tus tapauksissa (1939 n:o 225).
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Taulukko 4.  Konsonanttien esiintyminen eri asemissa

 #C VCV CC CC C#
p t k s sj m n nj l r v j + + + + +
ts tj + + – + +
h + + + – +
f  + + + + –
ng – + + + –
d – + + +(?) –
ph th kh + – – – –
b g – – + – –
dh nh lh rh – + –* – –
  * Esiintyy vain Tjidtjakin murteessa



3.4.1.1.1.  Sananalkuiset konsonanttiyhtymät

Sanan alussa esiintyvät kak siosaiset konso nant ti yh tymät pr pl tr tv kn kr 
kl kv sp st sk sm sn sr sl sv sjp sjt sjk sjnj sjl sjv fr fl se kä kol mi osaiset kon 
so nant ti yhtymät spr str skr (vrt. La ger crantz 1926: 202—203). Sa nan
alkuiset konsonanttiyhtymät ovat ta val li sim pia tuo reissa skan di naa vi
sis sa lai na sanoissa.

Sananalkuinen sjkyhtymä tunnetaan vain etelämurteista, La ger crant
zil la kah deksasta sa nas ta ja Wik lundilla yhdestä sanasta. Vain pa rille 
näis tä sa nois ta löy tyy vastine muista murteista. La ger crantzin sjkil' tjie
sa naa (1939 n:o 7358) vas taa Barturten skil'tjie ’kuu ra po ron jäkä lil lä 
ja var vi kossa’. La ger crantz on merkinnyt Svaipan mur teesta sjkiebtjas 
’sai ras’, mut ta Rasj vär tal ta skieb tjas (1939 n:o 6442), jossa muodossa 
sana on se kä poh joisem mis sa mur teis sa et tä Wiklundin mukaan myös 
Björk fjäl letin mur teessa. Björk fjäl letin mur teessa on kuitenkin sanan al
kuinen sjkyhtymä sa nassa sjkiv' tnja ’hanka (po ro merk ki)’, jota ei ole 
kir jattu muista murteista (vaik ka Ruon gin muis tiin pa nois sa on huo mat
tavan paljon poron hoito sa nas toa, siitä puut tuvat sattumalta tyys tin po 
ro merk kien ni mi tykset!), mutta jota vastaa luulajan saa messa sjkiu´njºe.

Ruongilla ja HalÉaszilla on sn- ja sjnjyhtymien ohella myös [sÉn] ja [çsn], 
esi merkiksi HalÉaszilla [sÉnºerra] ’hiiri’ (/sjnjierraa/) ja Ruongilla (1943: 
217) snjup  ketit ’tö räyt tää’ (il meisesti /sjnjupkiehtit/). Ruongin muis tiin
panois ta löy tyy myös sa no ja, jois sa on tavanomaisen [çsÉn]:n tilalla [çsn]. 
Osa näistä on il mei siä kirjoi tus vir hei tä. Ää ni tteissä nämä sa nan al kui set 
kon sonantti yhty mät tava taan vain pari ker taa ja ai na odotuk sen mu kai
sesti [çsÉn]:nä. Sananalkuiset [sÉn] ja [çsn]yh tymät lie ne vät aina fonee tti
sen sjnjyhtymän väärinkirjoitettuja tai kuul tuja muotoja. Sa nan al kui
nen sn ei ole missään murteessa sekaantunut [çsn] tai [sÉn]ään tä myk sen 
kans   sa.

Vapaa vaihtelu näyttää vallitsevan ainakin poh joismurteissa pa rissa 
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Taulukko 5.  Sananalkuinen haa-

 Svaipa Barturte Barturte Arves
   —Arves

haak'nguo ’hankain' aa- (h)aa- (h)aa-
haar'kie ’arka'  (h)aa- haa- haa-
haalmies ’makea' aa- haa- haa- haa-
aarnas ’kotka' (h)aa-   aa-



sa nas sa [sv] ja [çsv]alkuisen ääntä myk sen vä lil lä. Tällaisia sanoja ovat 
kai kis ta mur teista tunnettu s(j)vah tjat ’liikkua, huo jua’ sekä s(j)vaasj'-
kuot (HalÉasz) ~ s(j)vaasj'kat (Ruon g) ’lyödä, hui toa’, jo ta ei löydy etelä
ar je plo gin saa men läh teis tä, mutta joka lienee ollut tunnettu siellä, kos ka 
sana on tuttu myös uu ma jan saa mes sa (Schlachter 1958: sv^asjkoot). Kol
mas sa na on s(j)vaam pal ’hö pö tys; hö pöt tä jä’. Svaipan murteessa kum pi
kin siel lä esiin tyvä sa na on sjval kui nen ja Björk fjälletin ainoa sa na on 
sjvalkui nen. Tjid tja kin—Rasj värtan mur tees ta tie dot puuttuvat, mutta 
pohjoi sem missa mur teissa on sv:n ja sjv:n välillä vaih telua. Kah des sa 
en sin mainitussa sanassa on sanan sisällä hä lyi nen ob stru entti tj tai sj, 
jon ka as si miloiva tai dissimiloiva vaikutus voi olla sa nan al kui sen 
yhtymän ään teelli sen hor junnan ai heut taja. Sa masta syystä voi joh tua 
Bart ur tel la esiin ty vä vaih te lu sanassa s(j)tab' tjat ~ stab' tjat ’sou taa huo
nos ti’. Mui  ta esi merk ke jä täl lai sesta vaihtelusta ei ole. Aineis to on niin 
au kol li nen, että ilmi ö tä ei voi ar vi oi da täs mäl lisem min.

Sananalkuiset yhtymät kn-, kv-, fl- ja tv- esiintyvät ku kin vain muu
ta mas sa sa nassa. Kaikissa tapauksissa on kyse nuo rista skandi naavisista 
lainoista, jois ta useimmat esiintyvät vain yhdessä lähteessä: knaah'pa 
’nap pi’ (HalÉasz), (tåår ruo-)knik'ta ’sotilas’ (HalÉasz ja La ger crantz), 
kvier' tna ’myl ly’ (HalÉasz), kvikk-jåhka ’Kvikk jokk’ (La ger crantz), (piev'-
la-)flieh'ka ’(pälvi)paikka’ (Grund ström 1958) ja flaas'ka ’pul lo’ 
(Ha lÉasz). Sen sijaan fralkuiset sanat framma ~ fraam'  ma ’eteen päin’ , 
frij jaar ~ frijjier ’kos i ja’, fris'ka ’terve’ (josta on pari ver bi joh  dos ta kin) 
ja fruv vaa ’vai mo’ ta va  taan useista mur teista tai läh teistä.

3.4.1.1.2.  Sananalkuiset aspiroituneet klusiilit

Sanan alussa on soinnittomien tai puolisoinnillisten klu sii lien ohel la myös 
as piroituneita klusiileja. Etenkin sanan al kuis is sa kon so nant ti yh ty mis sä 
as piroituneet klusiilit vaihtelevat aspi roi mattomien klusiilien kans sa 
(esim. kriet'ta [kr¢ä`ªDta ~ k°r¢ä`ªDta] ’ker ma’, pruvvutit [p°ruª¢º˜¢Σ˜uDit] ’koet
taa’, skååv tah tit [sk°$oΣwDoh tit] ’lii hoitella pit kissä vyöttä mät tömissä vaat
teis sa’ ja skup mie [skuºbmîe] ’on gen kouk ku’). Sananalkuisissa konso nant ti
yhty missä ei ole kuitenkaan aspi roi tu nei den ja as pi roi tu mat to mien klu
sii lien op po sitiota, vaik ka sellainen vallit see ruot  sis sa, josta suu ri osa 
kon   so nant ti yh ty mäl lä al kavista ar je plo gin saa men sanoista on lainattu.

Sananalkuisten aspiroituneiden ja aspiroitu mat to mien klu sii lien välillä 
on op po sitio muissa tapauksissa kuin konso nant tiyh ty mis sä. Mini mi pa re
ja löy tyy to sin vain yksi: tievva ’täysi (attr.)’ : thievva ’haju’. Jäl kimmäi
nen sa na ta va taan vain La ger crantzilla (1939 n:o 8149). Tavallisia 
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as pi roi tu neel la klu sii lil la al ka via sa no ja ovat khaaraan ’mies’, khuj' tna 
’nai nen’ ja thi jja ’aika’. Sen si jaan sa nas sa k(h)aaf' fa ’kah vi’ on useassa 
läh tees sä sanan alus sa myös as pi roi tu ma ton klu sii li. Äänit teis sä sana 
esiin tyy muu taman ker ran ja ai na [k°]al kui sena.

Vä hiten on [p°]alkuisia sanoja. Sa na phaan'naa ’pan nu’ on [p°]al kui
nen Ruon gin muis tiin pa nojen ja äänitteiden mu kaan Bart ur tel la sekä La 
ger crantzin mu kaan Svai pal la (1939 n:o 5349). Useas sa läh tees sä etu  
ni mi pher ’Per’ on [p°]alkuinen, mutta sen ohel la käytettävä pie ra yleen
sä as pi roi tu ma ton. Edel li ses  sä, nuoressa lainasanassa on ruot sin kie listä 
ni meä vas taava ään tä mys ja jälkim mäi ses sä sa na on sopeu tu nut ar je plo
gin  saa men ään nejärjes tel mään. Muita yleisiä [p°]al kuisia sa noja ei ole.

Kaikkiaan aspiroituneiden ja aspiroitumattomien klusiilien välisen 
op posi tion kuor mitus on hyvin vähäinen. Koska on olemassa sa noja, jois sa 
esiintyy kai kis sa murteissa sananalkuinen aspiroitunut klu siili ja jot ka 
muo dostavat to del lisen tai potentiaalisen minimiparin aspiroi tu mat to
mal la klu siililla al ka van sa nan kans sa, sananalkuista ph:tä, th:tä ja kh:ta 
on pidettävä itse näi si nä fo nee meina sil loin kun ne ei vät ole sananalkui
sen kon sonanttiyhtymän osa na.

3.4.1.2.  Vokaalienväliset yksinäiskonsonantit

Kiistattomia, kaikissa arjeploginsaamen murteissa esiintyviä vokaa lien
välisiä kon so nant ti fo nee meja ovat p t k ts tj s sj f h m n nj ng l r v j. Soin
nitto mat re sonantit rh, lh ja nh ovat hy vin harvinaisia eikä niis tä ole esi
merkkejä Rasj värtan mur ret ta poh joi sem paa. Soinnillinen den taa li spi
rant ti d ta va taan Svaipan murtees ta EteläArvesin murteeseen ja soin  ni
ton den taa  lispirantti dh Rasjvärtan mur tees ta EteläArvesin mur tee seen. 
Edel lis tä vas taa Björkfjälletin ja osin Svaipan mur teessa r ja jäl kim
mäis  tä vas taa näis sä mur teissa soinniton tremulantti rh. Poh joisArvesin 
mur teessa ge minaat ta-d:tä vastaa ht, yksinäisd:tä t ja dh:ta aste vaih te
luton htyh ty  mä.

Myös pohjois mur teissa on joissakin tapauksissa dentaalispiranttien hor
jun  taa. Ai na kin muu ta mal la Barturten—Arvesin seka mur teen puhujalla 
vo kaa lien vä li nen dh vaih telee pa ris sa sanassa s:n ja d:n kans sa, esim. Mar
  ga re ta Bengts so nil  la on vaihtelu muoddhaa ~ muos saa ’täti’ ja Ha lÉa szin 
kielenoppailla on vaih te lu vaad da ~ vaas sa ’vaara’ (Barturtella muod-
dhaa ja vaad dha). Kyse on har vi nai sen, vain muu tamassa sanassa esiinty
vän vo kaalienvälisen dh:n ase man hor  ju vuudesta. HalÉaszilta ei ole yh 
tään sa naa, jossa olisi vo kaa lien vä li nen dh, joten ei ole mahdotonta, et tä 
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hä nen kielen op pailtaan se puut tui koko naan (tosin HalÉaszin tekstien 
se lityk sis sä muod dhaa mai nitaan muo dossa [mûh ta] (1893: 304), mutta 
ky   seinen muoto on tor nion tai luulajan saa mea). Ar je plo gin met sä aluei
den uu ma jan saa mes sa kin esiintyy vokaalien vä li nen s ar je plo gin saamen 
dh:n sijasta, esim. Sara Mattsonilla (Ståk ken met sä saa me lai nen) [mu≥o`^≥s
≥s^„a] ’täti’. Päinvastainen ke hitys on ollut barturtelaisella Per Nilsson 
Ruon gil la yksittäisessä sa nassa kåå dhieh  tis ’viisivuotias urosporo’, jota 
vastaa muual la arje plo ginsaa mes  sa kåå siehtis.

3.4.1.3.  Geminaattakonsonantit

Muut vokaalienväliset konsonantit paitsi h voivat esiintyä myös ge mi
naat toi na.

Edempänä on esimerkkejä ensi ja toisen tavun vokaalien välisistä 
ge mi naa tois ta. Esimerkit on poimittu mahdollisuuksien mukaan ensi 
ta vul taan sekä pit kä et tä  lyhytvokaalisista sanoista. Heikossa asteessa 
no mi neista on mainittu yk si kön ak ku satiivi ja verbeistä yksikön en sim
mäisen persoo nan muoto.

pp taap'pa : taappav ’takajalan reisiluu’; njappa : njappav ’poron kyl
jen vat sapuoli’

tt kaat'tie : kaattiev ’ranta’; låttie : låttiev ’lintu’
kk piek'ka : piekkav ’tuuli’; tåkkie : tåkkiev ’juoksutusmaha’
tts tsuot'tsa : tsuottsav ’kesi’; kattsa : kattsav ’kynsi’
ttj taat'tja : taattjav ’ruotsalainen’; kåttja : kåttjav ’virtsa’
ss kuos'sie : kuossiev ’vieras’; missuo : missuov ’juoksute’
 kuossa : kuosav ’kuusi(puu)’; kussa : kusav ’lehmä’
ssj påås'sjuo : pååssjuov ’kodan perä’; tåssjie : tåssjiev ’turha, jou ta va’
 puossjie : puosjiev ’ilkeä’; rassjie : rasjiev ’heikko (jää)’
ff raaf'fie : raaffiev ’lampaantalja’; (ff : ff sanoja ei esiinny)
 raaffie : raafiev ’rauha’; tuffat : tufav ’puuhata joutavia’
dd skååd'die : skååddiev ’parkittu nahka’; (dd : dd sanoja ei esiinny)
 ååddiet : åådaav ’nukkua’; kidda : kidav ’kevät’
ddh (d'dh : ddh sanoja ei esiinny); middhit : middhiv ’tarkkailla ja 

pi tää mielessä’ 
 muoddhaa : muodhaa ’täti’; raddhie : radhiev ’reenjälki’
mm slaam'ma : slaammav ’vanha lakki’; kummuo : kummuov ’muori’
 naammie : naamiev ’nahka sarvissa’; namma : namav ’nimi’
nn kraan'naa : kraannaav ’naapuri’; unna : komp. unniep ’pieni’
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 maannaa : maanaav ’lapsi’; mannat : manav ’mennä’
nnj sjkåån'nja : sjkåånnjav ’vähämaitoinen’; skannja : skannjav ’pe nik ka’
 muonnjulas'tiet ’puhua vertauksin’; mannjie : manjiev ’miniä’
nng hanngu : hannguv ’alli’
 suonngier S ’kuivausteline’ (B—A suongier); manngie : mangiev ’pe rä’
rr hier'raa : hierraav ’pappi’; hurrie : hurriev ’teeri’
 muorra : muorav ’puu’; varra : varav ’veri’
ll kaal'luo : kaalluov ’otsa’; kalle : kalliev ’moni’
 kuollie : kuoliev ’kala’; tålla : tålav ’tuli’
vv suovvies : suov'vaav ’kaivuukuoppa’; tuvvaa : tuvvaav ’luun pak su pää’
 suovva : suovav ’savu’; avvie : aviev ’vyö’
jj aaj'jaa : aajjaav ’isoisä’; lijjaa : lijjaav ’viikate’
 raajjie : raajiev ’raja’; sajjie : sajiev ’paikka’
rrh muorrhaa Bj—S ’täti’ (R—A muoddhaa)
llh skillhet S ’kihlattu neito; kevyt mie li nen’ (taivutusmuotoja ei 

esiin  ny)
nnh haanhies : komp. haannhaa(su)p R ’ahne’

Soinnittomat likvida ja nasaaligeminaatat rrh, llh ja nnh ovat harvi
naisia. Nii tä käsitellään myöhemmin luvussa 3.4.1.4.8 h:n ja resonantin 
kon so nant ti yh tymien yhteydessä, koska yhtymät hr, hl ja hn sekä gemi
naatat rrh, llh ja nnh vaih te le vat murteittain.

3.4.1.4.  Sanansisäiset konsonanttiyhtymät

Kaikkiaan arjeploginsaamesta tunnetaan yli 180 erilaista ensi ja toisen 
tavun ra jaista kon so nant ti yh ty mää. Suurin osa, noin 120, on kahden 
kon   sonantin yh ty miä. Eri lai sia kol men kon sonantin yhtymiä on kuuti
sen  kym  mentä. Nel jäosaisia kon  so nantti yh tymiä ei esiin ny. Kai kkia kon
so nant ti yhtymiä ei ole tavattu jo  ka mur tees ta. Tämä joh tuu en nen kaik
kea läh tei den aukol li suu desta. Osit tain syy nä on myös se, että jot kut 
kon  so nant ti yh ty mät puuttuvat osas ta mur teita. Esi mer kik si dal kuiset 
yhty mät puut tu vat koko naan Björk fjäl letin mur tees ta ja osin Svai pan 
mur teesta, koska niis sä r vas taa mui den mur tei den d:tä.

On to den nä köi ses ti olemassa mui ta kin kon so nant ti yh ty miä, kuin mitä 
läh teis tä on löy tynyt. Tä hän viit taa se, että ai neis tos sa on usei ta vain yh  
destä tai muu ta masta sa nas ta tavattuja kon so nant ti yh ty miä ja et tä lä 
hei ses sä luulajan saa messa on arje plo gin saa mesta puut tu via yh ty miä (esim. 
rnj Grund strö min sa nakirjan sanassa sjkir'nja hit ’olla vähissä vaat   teis sa’).
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Konsonanttiyhtymien jälkiosana eivät esiinny lainkaan dh ja h (sekä b 
ja g) ei vätkä al ku osa na ts, tj. Soinniton dentaalispirantti dh esiintyy 
yh ty män alku osana vain Tjidtjakin murteessa. f on konsonanttiyhtymän 
al ku osana vain sa nas sa krief tast ’syöpä (elat.)’, joka on nuori lai nasana.

Kaikkiaan on 123 erilaista kaksi osaista konsonantti yhty mää (ks. tau
luk koa 6.). Li säksi on seitsemän epävarmaa tai vain nuorissa laina sa nois
sa esiin    ty  vää yh ty mää. Ne on mainittu sulkeissa.

Enemmistössä kolmiosaisista konsonanttiyhtymistä kes kim mäisenä 
osa na on h. Täl lai sia yhtymiä tunnetaan kaikkiaan 34 erilaista (ks. tau
lukkoa 7.). Ta val li sim pia ovat likvidalla tai puo li vo kaa lil la alkavat ja 
plosiiviin päättyvät yh ty mät. Täl laisista yhty mistä esiin tyvät kaikki 
pait si vhp. Sen puut tuminen joh tu nee kom bi naa tiorajoi tuk ses ta, koska 
ar   jeplogin saamessa ei näytä olevan vpyh ty mää kään.  Ruongilla on ruot
sin utslagsanasta lainattu sana uvht-slaahka ’ihot tu ma’ ilman merkin
tää tavunrajasta, joten se näyttää vhtsyhtymältä. vtsyh ty mä ta va  taan 
ja vhtsyh ty män puute voi johtua myös aineiston epä täy del li syy destä.

Muita kolmiosaista yhtymiä on 24 erilaista (ks. taulukkoa 8.). Niistä 
useim mat ovat na saa li lop puisia yhtymiä, jotka ovat astevaihtelussa kak
siosaisten yh ty mien kans sa (esim l'pm : lm). Muutamassa yhty mässä on 
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Taulukko 6. Kaksiosaiset konsonanttiyhtymät

 p b t k g s sj f d h m n nj ng l r v j

p      sp   dp hp mp    lp rp  jp

t pt bt  kt (gt) st  (ft)  ht  nt   lt rt vt jt

k pk  tk   sk sjk  dk hk mk nk njk ngk lk rk vk jk

ts pts bts  kts      hts  nts    rts vts jts

tj ptj btj  ktj      htj  ntj (njtj) ltj rtj vtj

s ps   ks       ms ns  ngs ls rs vs js

sj psj   ksj       msj   ngsj lsj rsj vsj jsj

f   tf            lf rf  jf

d                 vd

m pm  tm   sm sjm  dm      lm rm vm jm

n pn  tn kn  sn    hn    ngn ln rn vn jn

nj pnj  tnj (knj)      mnj    lnj  vnj

ng   tng kng  sng sjng dng      lng rng vng jng

l pl   kl   sjl   hl  (nl)    (rl) vl jl

r pr         hr (mr)     vr jr

v      sv sjv  dv      lv rv  jv

j pj              lj rj vj 



alkuosana soin nil li nen konso nant ti ja jälkiosana on st tai sk. Niistä jot kut 
esiintyvät vain nuorissa lainasanois sa.

Jäljempänä esitetään esimerkit kaikista yhtymistä. Osa yhtymistä 
puuttuu joistain arjeploginsaamen mur teis ta. Niiden yhtymien koh dal la 
on mai nit tu, mi kä yh ty mä vastaa puuttuvaa yhtymää näissä murteissa. 
Kus ta kin kon so nant ti yh ty mäs tä on esitetty mahdollisuuksien mukaan 
kaksi esi merkkiä.

3.4.1.4.1.  Klusiilin ja plosiivin yhtymät

pt låp'ta ’tunturin välitasanne’, vuop'ta ’hiukset’
kt ak'ta ’yksi’, taak'tie ’luu’
pk sååp'kat ’saumata, liittää’, tsapkiehtit ’tyrehtyä (veren vuo to)’
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Taulukko 7. Kolmiosaiset ChC-konsonanttiyhtymät

 m n ng l r v j
p mhp   lhp rhp  jhp
t mht nht  lht rht vht jht
k mhk  nghk lhk rhk vhk jhk
ts mhts nhts  lhts rhts  jhts
tj  nhtj  lhtj rhtj vhtj jhtj
m     rhm
n    lhn rhn vhn jhn
nj      vhnj
l      vhl
r      vhr

Taulukko 8. Muut kolmiosaiset konsonanttiyhtymät

 p s d m n l r v j
st    mst (nst) (lst)  vst jst
sk     nsk (lsk) rsk vsk jsk
pm   dpm   lpm rpm  jpm
tn ptn (stn)    ltn rtn vtn jtn
tnj ptnj     ltnj  vtnj
kng   dkng   lkng rkng vkng jkng



tk kåt'ka ’muurahainen’, muot' kie ’kannas’ (Bj NA rhk, T dhk)
pts tsuop'tsa ’ikilumi tunturilla’, suptsas ’tarina’
kts kaak'tsie ’kahdeksan’, ååk'tse ’yh deksän’ (ainoat sanat)
ptj tiep'tjuot ’puristaa’, kåp'tjat ’peittää’
ktj tjak'tja ’syksy’, njuoktjav ( B—A myös njuoktjam) ’kieli’

Soinnittoman klusiilin ja plosiivin yhtymien astevaihtelu on kaikissa 
mur teis sa tyyppiä [ºp°t : p°t].

Yhtymän tk astevaihtelu [ ª©t°k : ©t°k] on Arvesin mur teesta Bart urten 
mur   teeseen samanlainen kuin muilla soin nit to man klu siilin ja plosiivin 
yhtymillä. Bart ur  tel la on rinnalla myös [ª©t†k : ©t±†k]. Tjidtjakin mur teessa 
as te vaih telu on kvan ti ta tii vi ses ti sa manlaista, mutta [t]:tä vastaa soin
ni  ton den taa li spirantti [º†k : †k] ja yhtymä on tässä murteessa siis dhk. 
dh esiintyy konso nant ti yh ty mässä vain täs sä yhtymässä ja ainoastaan 
yh dessä murteessa. Ää ri murteissa Björk fjäl le tillä ja PohjoisArvesilla 
mui den murteiden tkyh ty mää vas taa rhkyhty mä. Svai pan mur teessa 
esiin tyy rinnan sekä rhk- että tkyh ty mä. Jäl kimmäisessä on sel vä siir ty
mä ai nes klu siilien välissä, esim. La ger crantz 1939 n:o 2295 kiet' kie 
[kΣ„eΣ™tĤk\i„e] ’ah ma’. Yh tymä tk on Lagercrantzin ai neis ton valossa ylei sem
pi kuin rhk. Sa nas sa kåt' ka ’muu ra hai nen’ on [r'hk]yh ty mä (mt. n:o 
2581) ja kah  des sa sa na pe su ees sa on johdoksissa sekä rhk- että tkyhty
mät: laar' hkanit [l¢arR ka nit] ’pais  kau tua’ — laat' kit [l„etHk™t] ’pais kata’ 
se kä mut' kuot [mutH  k¶u„ot] ’murs kau tua’ — mur'hkit [muriH`≥k„et] ’murs ka ta’ 
(mt. n:ot 3184 ja 3714; edel lisissä sa na pe su  ees sa La ger crantzilla on 
mui den ar je plo gin saa  men läh tei den vas tai sesti en si ta vussa lyhyt vo kaa
li). La ger crantzilla ei ole yh tään esi merkkiä Rasj vär tan tkyh tymästä 
mut ta [tk]edus tus on siellä il mei ses ti yk sin omai nen, kos ka d ja dh ei vät 
ole muuttuneet tre mu lanteiksi siel lä mis sään ym pä ris tös sä. Ruon gin niu
kas sa Rasjvärtan mur  te en ai neis tossa esiin tyy yk sin omaan [tk].

Edellä esitettyjen klusiilien ja plosiivien yhtymien lisäksi esiintyvät 
seu raa vat soin nil li sen klu siilin ja plosiivin yhtymät:

bt rab'ta ’reuna’, suobtiek ’juurakko’
bts aab'tsaat ’olla haalea, kie hu ma ton (vesi)’, tsibtsas ’katkera’
btj laab'tjie ’ohjas’, rab'tja ’vanha (maho) vaadin’
(gt) nug'tat BA ’tyytyä’ (ainoa sana)

Arjeploginsaamessa on siis kaksi labiaaliklusiilia, p ja b. Niiden välillä 
on op positio vain dentaali tai pala taa li plosiiviin päättyvissä konso nant
tiyhty mis sä. Eri murteissa ja lähteissä näiden oppositiot ovat seuraavat 
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(çsvaa vo kaa liksi on mer kitty yksinkertaisuuden vuoksi tässä aina e):

Kaikissa murteissa on vahvassa asteessa bt:n ja pt:n oppositio, esim. 
vuob' ta ’rinta’ ja vuop'ta ’hius’. Ar ve sin mur teessa ja Barturten—Arvesin 
siir ty mä mur teessa ei ole heikossa as tees sa näi den kahden konsonantti yh
tymän op po sitiota. Kummankin substantiivin akkusatiivit oli si vat Ar ve 
sin murteessa ja Barturten—Ar ve sin sekamurteessa vuop tav. Muis sa 
mur teis sa hei kos sa asteessa on op posi tio vuobtav — vuop tav.

Vastaavat suhteet ovat myös labiaaliklusiilin ja affri kaat tojen kon so
nant ti yh ty missä, esimerkiksi Barturte laab'tjie [la`^bD̂tçsºe] ’ohjas’, Svai pa 
njuob' tsie [Én≠ΣuΣ™b™^c^c\i„e] ’tyl sä mielinen’.

Yhdessä sanassa on Barturten—Arvesin sekamurteessa konsonantti yh ty
mä gt: nug'tat [n≥ug^dÂtat], sg1 nugtav [n≥uk°ta¢˜] ’tyytyä’. Sama sana on myös 
HalÉaszilla El sa Stomakin lähettämissä teksteissä asussa nogdat, jon ka Ha lÉasz 
on epä röi den olet ta nut vastaavan ääntämystä [n$uk…tat] (1893: 319).

Foneemeja b ja g ei tarvitsisi erottaa p:sta ja k:sta, jos as pi raatiota tai 
çsvaa vo kaalia voitaisiin pitää edellä esiteltyjen kon sonanttiyhtymien seg
men taa li sina fono lo gi sen op position kan tajina, esim. Tjidtjakin [bªDt] tul
kittaisiin /p't/:ksi, [Bt ~ pt] /pt/:ksi, [ºp°t] vaikkapa /px't/:ksi ja [p°t] /
pxt/:ksi. Tätä vas taan sotii se, et tä aspi raa tion ja çsvaavo kaalin esiin ty
mi nen muis sa kon so nantti yhty missä riip puu yhty män osis ta: aspi raa tio 
on eri paik kais ten obstruenttien yh ty mis sä ja çsvaavokaali soin ni lli  sel la 
kon so nan tilla al ka vissa yh tymissä.

La ger crantz on mer kin nyt as pi raation usein hyvin pitkänä mutta hä 
nen mer kin nöissään on paljon vaih te lua. Esi merkiksi pt:n vahva as te on 
sana kir jas sa merkittynä viidellä ta val la ([^pHt ~ pHt ~ pºHt ~ pĤt ~ p`Ht]) ja 
heikko aste jo ko [pHt]:na tai [pHt]:na. Sa man lainen Hai nes on La ger crant
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Taulukko 9.  bt- ja pt-yhtymät  eri  murteissa

murre lähde b't : bt p't : pt
Arves Ruong ^bet : p°t ºp°t : p°t
Arves HalÉasz bed : pt pt : pt
Arves Qvisgtad  b'd : pt (pçc) : pt
Barturte—Arves Ruong B̂̂Dt ~ b^dt : p°t  ºp°t : p°t
Barturte Ruong B̂̂̂Dt ~ bºDD : Bt ~ BD ºp°t : p°t
Tjidtjak Ruong bªDt : Bt ~ pt ºp°t : p°t
Rasjvärta Lagercrantz bêtt : p^t~ b^t* p˘t:pΣ˘t*
Svaipa La ger crantz bêtt : bet* p^˘t:pΣ˘t*
Björkfjället Wiklund bêD : bed ºp°t : p°t



zin merkin nöis sä sel vä nä myös sel lai sis sa klu siilin ja ob stru en tin kon so
nant ti yh ty mis sä, joissa ei ole al ku osan soin nilli suus op po sitiota (esim. 
1939 n:o 604 tjiek'tjat [ ÉçCß™ΣäkH`Éçc¢at] ’pot kia’). Näis sä ta pa uk sissa on fonee
misesti ky se kon so nant ti yh tymistä, joi den kah den osan vä lis sä on La ger
crantzin merkintöjen va los sa usein kes tol taan var sin pit kä siirty mä jak so. 
Useasta La ger crantzin sanakirjan sanasta, jois sa on kahden plo siivin eri
paik kai nen yhtymä ja niiden välinen aspiraatio, näyt täi si puuttuvan 
as te vaih te lu. Sen sijaan kieliopin mukaan astevaihtelu oli si sään nöl linen 
(1926: 218—211). Tä tä tukevat myös Ruongin muistiinpanot. Kyse lie
nee sii tä, että kieliopissaan Lagercrantzin piti ottaa selvä kanta plo sii vi
yhtymien astevaih teluun, vaikka hänen kenttäaineistonsa ei sitä oikeut
tanut kaan. Myö hemmin ilmestyneessä sanakirjassaan hän esitti samat 
muo dot as tevaihteluttomina, koska niissä hän ilmeisesti noudatti tar
kem min kenttämuis tiinpanojensa alkuperäisiä merkintöjä.

3.4.1.4.2.  Klusiilin ja frikatiivin yhtymät

ps hap'sa ’haju’, ruop'sat ’punainen’
psj lip'sjuot ’hulmuta(?)’, vip'sja ’pasma’
ks juok'sa ’jousi’, jåk'sat ’tavoittaa’
ksj aak'sjuo ’kirves’, ruok'sjie ’reisi’
tf raat'fuo ’tavallinen (ihminen)’, staat'fuo ’valkama’

Kaikissa murteissa astevaihtelu on tyyppiä [p°ss : ps].

3.4.1.4.3.  Klusiilin ja samapaikkaisen nasaalin yhtymät

Suurin osa klusiilin ja nasaalin yhtymistä on samapaikkaisia. Näillä 
yh ty mil lä on kaksi astevaihtelutyyppiä: konsonanttiyhtymien välinen 
as te vaihtelu (ly hyen vo kaalin jäljessä ei ole lainkaan astevaihtelua) sekä 
kon so nanttiyhtymän ja yksit täis nasaalin astevaihtelu. Tässä suh teessa 
nä mä yhtymät ovat saman lai sia kuin h:n ja plosiivien yhtymät.

pm (: pm) piep'muo ’ruoka’, jåpma ’suu rehko harjanne’
 (: m) lååpmie ’laakso’, kipmie ’soidin’
tn (: tn) iet'nie ’äiti’, påtnie ’pohja’
 (: n) suotna ’suoni’, atniet ’pitää’
tnj (: tnj) pååt'njie ’aviomies; isäntä’
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 (: nj) rååtnjat ’sataa kaatamalla’, katnjala ’kyynel’ (gen.)
kng (: kng) suok'nguo ’kosinta’, vakngie ’oksanhaarasta tehty koukku’
 (: ng) jieknga ’jää’, jakngat ’kuivua’

Kaikissa murteissa samapaikkaisen klusiilin ja nasaalin yhtymien 
as te  vaih te lu on tyyppiä [ªBm : ^pm (: m)]. Yhtymä tnj on foneettisesti 
sama paik kai nen (esim. Barturte påtnjat [Bo$ÉDÉnat] ’vääntää’), sillä 
konsonantti yh ty män pa la taa li nen jälkiosa assimiloi t:n palataaliseksi.

3.4.1.4.4.  Klusiilin ja eripaikkaisen nasaalin yhtymät

p(t)n liep'tniet ’kaataa nestettä’, kiep'tnie ’kattila’
p(t)nj rap'tnjuot ’kohottaa (helmaa)’, kap'tnja ’poropelätti’
tm mit'miel ’ovela’, faat'mie ’syli’ (NA Bj ?S r'm : rm)
tng (d'kng :) pietngies ’A–B lapaluu; S päläs’ ( T dng, R dkng, Bj NA rng)
kn tsaknahtit B ’jättää kyydistä’, jååk'naah A ’(vanha) su den jälki (pl.)’.

Eripaikkaisen klusiilin ja nasaalin yhtymät ovat harvinaisia. Kukin niis
tä tun ne taan vain muutamasta sanasta. HalÉaszilla esiintyvässä sa nas sa 
çs·ug Énºa…tus ’siu naus’ näyttäisi olevan konsonanttiyhtymä knj. Tätä sa naa 
vas taa Ruongin muis tiin pa noissa sjiv't nja tus. HalÉaszin merkitsemä muo
to lienee kon ta mi naa tio tai suora laina ruot sin ver bistä signa ’siunata’.

Barturten mur teessa ja Barturten—Arvesin se ka mur teessa vahvassa 
as tees sa on aina kolmiosaiset yhtymät p'tn ja p'tnj. Heikossa asteessa on 
rin nan kak si osaiset yhtymät pn ja pnj ja kolmiosaiset yh ty mät ptn ja ptnj. 
Ar ve sin mur tees ta ei ole yhtään esi merk kiä pn ja pnjsa noista, mut ta 
siel lä on ar vat ta vas ti myös vahvassa asteessa kaksiosaiset yhtymät p'n ja 
p'nj, koska mui ta kin eteläisem pien murteiden kolmiosaisia nasaali lop pui
sia yh tymiä vastaa Ar ve sin murteessa kaksi osainen yhtymä. HalÉaszilla 
on rinnan as te vaihtelu p'n : pn ja p'tn : pn, esim. staap'nie : staapnie [stab-
Σen$e:stºapn$e] ’ve neen kok ka (nom. : gen.)’ ja stiep' tnuo : stiep nuo [stäbed nºu : 
st$epnºu] ’kut  su ju ma lan pal ve luk seen (nom. : gen.)’. Edellinen vaih te lutyyppi 
on tut tu Ar ve sin mur tees ta ja jäl kim mäi nen Bart ur ten mur tees ta. Svai
pan ja Rasj värtan mur teis sa hei kos sa as teessa ovat kol mi osai set yhty mät 
ptn ja ptnj, esim. Rasj vär ta vuop' tnie : vuoptniev [v≠ΣuΣäbeTn\i„e:vuoPT  n\i„e≠w] 
’uu ni (nom. : akk.)’ ja Svai pa aapt nas : aap'tna sijt [ºaBeD n¢as : ^aBeD n¢asiß√t] 
’tar ve puu (nom. : pl.akk.)’ (La ger crantz 1939 n:ot 8714 ja 132). 
Sa man lainen as te vaih te lu lie nee myös Björk fjäl letin ja Tjid tja kin mur
teis sa, vaikka Wik  lun din ja Ruon gin muis tiin pa nois sa ei ole esi merk ke jä 
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näis tä murteista.
Yhtymä tng on vielä suppealevikkisempi kuin kaksiosainen pn, sillä se 

esiin tyy vain pohjoisessa EteläArvesin mur tees ta Barturtelle se kä ete
lässä Svai pan murteessa. Sitä vastaa Tjidtjakin mur tees sa dng, Rasj vär
tan mur tees sa ja osin Barturten mur  teessa dkng se kä reu nim maisissa 
Björk fjäl letin ja Poh joisAr vesin murteissa rng. Rasjvärtalta on tietoja 
yhty mästä sekä Ruongilta että Lagercrantzilta. Ai noa laa jas ti tun net tu 
sana, jossa tämä yh ty mä esiin tyy, on pietngies ’pä läs; la pa luu’. Ruong on 
mer kin nyt konsonantti yh ty män Ete  läAr vesin mur teesta Bart ur ten 
mur  tee seen mel  kein yh den mu kai ses ti asussa [-©tGñ-] (vah va aste [-^ŒĜñ-]; 
Bart ur tel la heikossa asteessa on rin nal la [∂Gñ-]). La ger crantzin sana kir
jan mu kaan yh ty mät tng ja dng ovat Svai pan mur tees sa op po sitiossa 
sa noissa piet ngies [-TKñ-] (~ piek ngier) ’pä läs’ ja pied ngies [∂eñ-] ’lapaluu’ 
(1939 n:ot 4829 ja 4830).

Konsonanttiyhtymä tm tunnetaan neljästä Barturten murteen ja Bart
ur  ten—Ar  vesin sekamurteen sanassa. Sen astevaihtelu on [ªt°m : t°m]. 
Muis ta mur teis ta ai noa esimerkki on Ruon gin Poh joisArvesin murteesta 
muis tiin panema faar' mie ’sy li’, jossa tmyhtymää vastaa odotuksen mu
kai sesti rmyhtymä. Il mei ses ti Björk fjäl letin ja mahdollisesti myös Svai
pan mur tees sa yhtymää tm vas taisi yh ty mä rm. La ger crantzin sanakir
jassa on to sin yksi tmsana, tsuot maa ’varik sen marja’, genetiivi tsuomaa 
(1939 n:o 429). Tä män sanan as te vaih telu sekä sen luulajan saa men vas
tine tjuop mºa ker to vat sii tä, että kyse on alun perin pmyh ty mästä. Sanaa 
ei ole Ruongin kä si kir joi tuk sissa, mutta sen si jaan eräässä Ruon  gin artik
kelissa (1978: 35 kar keasti kir joitettuna tjuobma). Jää arvoituk sek si, 
mi kä on La ger crantzin muistiinpane man sa nan oudon konso nan tiston 
taus  ta.

knyhtymän eripaikkaisen alku ja loppuosan välillä on siir ty määän
teenä as piraatio, esim. Barturten tsaknahtit [-k°Nn-] ’jättää kyydistä’, 
Ar vesin jååk' naah [–k°Ân-] ’(vanhat) su den jäljet’ ja Svaipan tjiek nies 
[ÉçC„e„™kH n\i„es] ’jät ti läinen’, akk. tjiek' naav [ÉçCΣ™ΣäkHn^av] (La ger crantz 1939 
n:o 543). Viimeksi mainitussa sanas sa ei ole Svai pan murteessa La ger
crant zin sanakirjan mu kaan as te vaih te lua, vaik ka en si ta vun dif tongin 
laa tu ja kes tovaihtelu si tä edel lyt tääkin. La ger crant zin sanakirjassa 
as te vaih telu näyttäisi puuttuvan osasta kaksi osaisia kon so nant ti yh ty
miä, jois sa eri paik kai sen alku ja loppu osan välissä on soin ni ton siir ty mä 
(vertaa luvun 3.4.1.4.1. lopussa esitettyä arviota).
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3.4.1.4.5.  Klusiilin ja likvidan tai puolivokaalin yhtymät

pl kuop'la ’riippuva lumikinos’, hup'la ’ikisarveton poro’
pr kååp'rie ’esiintyöntyvä kallio tai lumiholvi’, rip'rie, BA lip'rie ’mak sa’
pj rip'ja ’nuotan koho’, kiep'jat ’kevytkulkuinen’
kl skuok'la ’huuhkaja’, spiek'lie ’rupitauti poron utareissa’

Astevaihtelu on tyyppiä [bll : bl] tai [Bll : pl] muissa murteissa kuin Ar ve
sin mur teessa, jossa se on tyyppiä [ ^bel : Bl]. Klusiili on soinnillinen tai puo
li soin nil li nen ainakin vah vas sa as teessa, esim. Svai pa siepla : akk. siep' la -
kav [siebl¢a:sΣ™Σäbl l¢aG¢aw] ’nuos ka’, Tjidtjak spiek' lie : gen. spiek lie [spi™`Gªl ±-
lîe : sp\i^ek°liºe] ’ru  pitauti po ron uta reis sa’, Bart urte kap'ruot : gen. kap ruo 
[kaBªrr`u¢ot : kaBr r^u¢o] ’tai pu nut’, Bart ur te—Arves sip juk [siBjuk] ’vel  jen 
vai  mo’. Fo nee misesti on ky se klu siileista p ja k, koska yhtymien jäl ki osan 
vai ku tu s selittää al ku osan mah dol lisen soin nil li suuden. Sen si jaan 
bttyyp  pisisten yhtymien jälkiosa on useim  misssa murteissa soin ni ton.

3.4.1.4.6.  Sibilanttialkuiset yhtymät

sp lus'pie ’joen niska järvessä’, raas'pa ’raspi’
st las'ta ’lehti’, naas'tie ’otsatäplä’
sk kåås'kie ’äidin vanhempi sisko’, pås'ka ’väinönputki’
sjk kisj'kiet ’touhuta’, vuosjkun ~ Bj—S vuosjkunj ’ahven’
sm kuos'muot ’polttaa pohjaan’, as'miel ’huonokuntoinen’
sjm riesj'mie ’nuotan vetoköysi’, tasj'mat ’tiivis (tulppa tms.)’
sn aas'nat ’kuivua (puu)’, kas'niet ’aivastaa’
sng kuos'ngat ’tarttua (kala verkkoon)’, sisngutj-muorra ’ydinpuu’
sjng musj'ngies S ’pilvinen’ (ainoa sana)
sjl viesjlimus BA ’kamalin’ (ainoa sana)
sv vuos'vuot ’persoilla raskauden aikana’, tas'vuot ’puristaa’
sjv masjvav ’tovin’, kisj'vurit ’madella’

Astevaihtelu on kaikissa sibilanttialkuisissa yhtymissä tyyppiä [ºsp : sp].
La ger crantz on kuullut kuos'muot ’polttaa pohjaan’ sanassa varsin pit

kän al ku ja lop pu osan vä lisen siirty män [-$sMm- : -sMm-] (1926: 210 ja 
1939 n:o 2857). Muis sa La ger crantzin sm-yhtymäisissä sanoissa soinni
tonta siir ty mää ei ole. Ruon gin kä si kir joituksissa on si bilantin ja na saalin 
yhtymissä usein ylilyhyt soinni ton siir ty mä, esim. [-$sMm- : -sMm-]. La ger
crantz on kiin nit tänyt huomionsa yh ty män si säi seen soinnit to maan siir
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tymään sat tumal ta vain tuossa sanassa eikä kysy mys var mas ti kaan ole 
fo nee mi sesti **shm×yh tymästä.

Konsonanttiyhtymä sjl tunnetaan vain Barturten—Arvesin sekamur
teen sa nas ta viesjlimus ’kamalin’. Alkuperäisten kenttämuistiin pano jen sa 
vas tai ses ti Ruong on kirjoittanut sen puhtaaksi asussa viesjtimus. Sa na on 
kir joi tet tu al ku pe räisissä muistiinpanoissa oikein, koska se tun netaan 
myös ete lä saa mesta (Has selbrink 1981—1985: viesjlie ’riidanha luinen’). 
Väärä kor jaus joh tunee sii  tä, et tä Ruong kuvitteli kirjoitta neen sa tässä 
hänelle ilmeisesti tuntematto mas  sa sa nassa al ku peräisissä muis tiin pa
noissa t:n sijasta vahingossa l:n.

Yhtymä snj puuttuu. HalÉaszin sanakirjassa on tosin paradigmaltaan 
vaillinainen ad jek tiivi [sisÉn$e] ’si säi nen’, josta tunnetaan vain kompa ra tii
vi ja super la tii vi muodot. Luul ta vasti kyse on kuitenkin sngyhtymästä, 
joka esiintyy myös mm. samaan sa na pesu ee seen kuu lu vas sa sanassa sis-
ngal ’sisus’. Ha lÉaszin poikkeuksellisen mer kin nän taustalla on ilmeisesti 
epätarkka kent  tämuistiinpano, jota on myö hem min tarkennettu vir
heell isesti Lin dahlin ja Öhrlingin sanakirjan perusteella (1780 s.v. sisneb 
& sisnjeb).

3.4.1.4.7.  h:n ja plosiivin yhtymät

Arjeploginsaamessa on astevaihtelultaan kahdenlaisia h:n ja plosiivien 
yhtymiä: esinnäkin sellaisia, joiden hei kossa asteessa on yksinäisklusiili 
ja toiseksi sellaisia, joiden heikossa as teessa on myös h:n ja plosiivin yhty
mä tai jotka eivät ole lainkaan astevaihte lus sa (joten niillä ei ole heik
koa astetta).

hp (: p) låhpie ’lupa’; aahpie ’aapasuo’
 (: hp)saah'pie ’sappi’; tåhpa ’tuppi’
ht (: t) sihtat ’tahtoa’; kiehta ’käsi’
 (: ht) maah'tiet ’voida’; lihtie ’astia’
hk (: k) tahkat ’tehdä’; maahka ’lanko’
 (: hk) kaah'kuo ’leipä’; vahkuo ’viikko’
hts (: ts) kåhtsiet ’herättää’; tjaahtsie ’vesi’
 (: hts) maah'tsat ’taivuttaa’; låhtsa ’Lotta (etunimi)’
htj (: tj) kahtjat ’kysyä’; kiehtjie ’kärki’
 (: htj) kaah'tjat ’kiiruhtaa’; kahtjat ’pudota’

Astevaihtelu on kaikissa murteissa tyyppiä [º˛p : ^˛p : (p)]. Lyhyen 
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vo kaa lin jäl jessä ei ole muissa murteissa kuin PohjoisArvesin murteessa 
kon so nantti yh ty män vahvan ja heikon asteen oppositiota eikä aste vaih
telua tapauksissa, jois sa heikossa asteessa on h:n ja plosiivin yhtymä.

Barturten murteessa h:n tilalla on näissä yhtymissä joskus yli ly hyen 
[h]:n ja vokaalin jakso: esi merkiksi jåh taam [joHÔtºam] ’kul kea (part.)’, 
ieh  kie [i^eH^e kºe] ’setä (isää vanhempi)’, maah' tin [m¶™H^ätin] ’kye tä, voida 
(pret.p3)’, så jaal tah tij [so jºaltiH¨ıti¤i] ~ [sojºaltiªJti¤i] ’taipua äk kiä (pret.sg3)’. 
Ta val li sem pia muo toja ovat [joºhtºam], [i^e^hkºe], [m¶™`ºhtin] ja [sojºaltiºhti¤i].

3.4.1.4.8.  h:n ja resonantin yhtymät

hn haahnies ’ahne’ (ainoa sana)
hl kih'lie ’kihlat’, maah'lie ’koi vun mahla’
hr kuoj'hka-kaahriehk ’koskikara’, kuhrijtit ’kuorsata’

h:n ja soinnillisen konsonantin yhtymät ovat harvinaisia eikä niis tä ole 
esi merk kejä useimmista arjeploginsaamen murteista.

Ruongin Bartur ten mur teen muis tiin pa nois sa on muutama sana, joissa 
on kon so nant ti yh ty mä hr: Per An ders son skohras [sk°ohRros] ’ki lisevä’ ja 
kååh riem [ĜohR rºem] (mie hen ni mi) se kä Sara Enars son kuh rijtit [GuhRÂRi¤i
Dit] ’kuor sa ta’, kuoj' hka-kaah riehk [G˜¥Ω¨¤ıªJÂ Ga-ĜahÂRi^eΣhk] ’kos ki ka ra’ ja tuh-
ri-taah rihkit [D¶Σ˜ΣVhRi-Dº¢äÄh Rih Git] ’huo li mat tomasti’.

Näiden sanojen tausta on enemmän tai vähem män deskrip tiivisono
ma  to poi eet tinen. Jaksot [hRr], [hRÂR] ja [hÂR] viittaavat selvästi hrkon so
nant ti yh ty mään. Myös [hRr]jakso on tulkittava näin, vaik ka sen soin ni
ton al ku osa on Ruon gin merkinnän mukaan keveämpi kuin muissa sa nois
sa. Kak  si osai sis sa kon so nant ti yh ty mis sä kumpikin osa ovat kes tol taan ar 
je plogin saa mes sa vä hin tään lyhyi tä. Käy tännössä [hRr]jakson soin  niton 
al  ku osa on yh teen sä ly hyen kon so nan tin mit tainen. Myös vii mei sen 
yh dys  sanan mo lem mas sa osas sa on sa ma yh ty mä, sillä h:han muut tuu Bart  ur ten 
mur   tees sa josk us myös plo sii vi lop puisten kon so nant ti yh ty mien al ku  osa na 
yli ly hyen [h]:n ja vokaalin jak soksi (vrt. lukua 3.4.1.4.7.). Kon so nant ti
yh  ty män jälkiosan tre mu lant ti on Sa ra Enars so nil la soin ni ton. Kai  kissa 
vii  des sä ta pa uksessa on ky sy mys kon so nant ti yh ty män heikosta as teesta.

Bart urten poh jois puolisista mur teista ei ole lain kaan esi merk kejä hryh
ty mäs tä. Myös kään äänitteistä niitä ei löydy. Ruon gin väi tös kir jassa on 
çcÎºoh rÎot ’ro pis ta’ (1943: 99), jota ei löytynyt fo neet tisena hä nen kä si kir joi
tuk sis taan. HalÉaszin, Wiklundin ja La ger crantzin aineistoissa ei ole hryh 
ty miä. Sen si jaan La ger crantzilta löytyy Svaipan murteesta sana 
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kå rhaanj ’tik ka’ (1926: 131 [ko ªRºaÉn], 1939 n:o 2665 [KoHR̂aÉn]). Sa na kir
jankaan kirjoi tus asu ei viit taa siihen, et tä sa nassa on kon so nanttiyh ty mä 
hr, kos ka Svai pan murteelle ja yleisemmin koko ar je plo gin saamel le on 
tyypillis tä, et tä pää pai nol li sen ta vun jälkeisten kak siosaisten kon so nant
ti yhty mien osat ovat kes tol taan ai na vä hintään ly hyi tä, ei vät yli tai 
va  jaa ly hyitä. Sanassa [ko ªRºaÉn] on vo kaa lien vä lissä täy sin odo tuk sen mu
kai nen yk   si näis kon sonantin edustaja, kos ka La ger crantzin mu kaan tä mä 
ään tyy Svai pal la lyhyen vokaalin jäl jessä pit känä.

Ruongin muistiinpanoista on kolme sanaa, joissa on kon so nanttiyh ty
mä hl. Sara Enars sonilta Barturtelta hän merkitsi muistiin sanan sjåh lies 
[çsohÂ li^es] ’vas te nmielinen, muu ka lai nen’. Toinen sana on maah'lie ’koi 
vun mah la’, josta Ruon gin muistiinpanoissa on Sa ra Enars sonilta no mi
natiivi [m¶^aºhÂLlîe] ja ines sii vi [m¶ºahÂ Lli^en] se kä Barturten—Arvesin 
se kamurretta puhuvalta Mar ga re ta Bengts so nil ta nominatiivi [mºal^LÂlºe]. 
Kol  mas sana on kih lie ’kihla’, josta on Jo nas Fjäll ma nil ta Tjid tjakilta 
pl.×akk. [ki¢hLli¤it] ja Ruongin van him mis sa horju vis  sa Bart ur ten—Arvesin 
se kamur teen merkinnöissä nom. [GiIªLli^„e] ja akk. [Gil±iº„ev]. Ruon gin väitös
kir jassa on lisäksi sa naa çsÎºohlÎot ’rou kua’ (1943: 100), jota ei löy  ty nyt 
fo neet tisena käsi kir joituk sis ta.

Kaikki kolme Ruongin muistiinpanojen sanaa osoittavat, että Bartur
ten ja Tjidtjakin mur tees sa on hlkonsosonanttiyhtymä myös hei kos sa 
as  teessa.

Sen sijaan Barturten—Arvesin sekamurteessa on ’kihla’sanassa hei
kos sa asteessa Ruon  gin muistiinpanojen mu kaan ta val li nen soinnillinen 
late raa li ja se näyttää so peu tu neen ht : t tyyp pi seen astevaihteluun 
(ku ten esim. jåhtiet : sg1 jåtaav ’kulkea, vael  taa’). Toi nen vaih to ehto olisi 
ol lut mu kaut taa sana as te vaih te lut to muuteen (esim. jah tiet : jah taav 
’sa noa, vasta ta’) ja kol mas vaihtoehto omaksua muille hal kui  sil le kon
so nant ti yh tymille ly hy en vo kaa lin jäl jes sä vieras aste vaih te lu tyyp pi h'l : 
hl. Bart  urten—Ar vesin se ka murteessa kih' liesa na on siis so peu tunut 
ylei  sim min hal kui sil la kon so nant ti yhty millä esiin ty vään tyyppiin. kih'-
liesa na esiin tyy myös HalÉa szilla asussa [kilhl$e]. HalÉasz ei merkinnyt 
muistiin lain kaan heik  ko as tei sia muo  to ja. HalÉasz tar koit tanee [lh]:lla 
soin ni ton ta lateraalia, jol lainen on Bart ur ten—Ar ve sin se ka mur teessa 
myös kon so nanttiyhtymissä (esi mer kik si taalhkas ’lääke’ on HalÉaszilla 
[tºalh kas] ja Ruon gil la [tºalLkas] tai [tºaßl±ßL kas]). Ruongin muis tiin pa ne man 
[mºal^LÂ lºe]sa nan en si ta vun vo kaalin pi tuus vas taa ge  minaatan ja kon so
nant ti yh ty mien hei kon as teen edel lä esiin ty vän eilyhyen vokaalin 
pi tuutta (vah van as teen edel lä pitäisi olla [a`]). Tä tä tu kee sekin, että 
hei kos sa as teessa on yk sit täis kon so nantti, jo  ko l tai soin  niton lh.
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Ruongin Bart ur ten—Ar ve sin sekamurteen muistiinpanoista löytyy 
Mar  ga re ta Bengts so nilta yksi sana, jossa konsonanttiyhtymä hl on ke hit
ty nyt toisesta kon sonanttiyhtymästä: kaahlan [kºalL̂ÂLan] ’ko vet  tu nut 
(po ron sarvi) (iness.)’, jos ta myös ge netiivialkuinen yhdyssana kaahla-
vah kuo [kºal^LÂLa›∏aº˛k^µ] ’Pärt te lin viik koa edel tä vä viik ko (elo kuun puo li
vä lis sä, jolloin hirvaan sarvet ovat jo ko vet tuneet)’. Ky sees sä on ko ko 
ar je plo gin saamessa tunnetun verbin kaal'tnat ’ko vettua; turtua’ joh dos. 
Bart  ur ten—×Arvesin sekamurteessa tavatut muodot edel lyttävät, että 
hei kon as teen kaalna:sta on tullut ensin *kaalhna [kºalLÂ na]. Tä mä muu tos 
on tut tu muuallakin arje plo gin saa messa (esimer kiksi suol' hnie ~ suol' tnie 
’kas te’). *kaalhna on muut tu nut ainakin yh del lä kie len op paal la edel leen 
asuun kaahla [kºal^LÂLa].

Arvesin, Rasjvärtan ja Björkfjälletin mur teista ei ole yh tään esi merk
kiä hlkon sonant tiyh ty mäs tä tai soinnittomasta lateraalista lh. Sen si 
jaan La ger crantz on merkinnyt muistiin Svaipalta ’kihla’sa nan: [ki˘L̂̂L\i„e
:ki˘ªLi¤it] (nom. : pl.akk.) (1926: 206) tai [KiH^L̂Li„e:KiLiß√T] (1939 n:o 
2350). Tästä on joh dettu [ki˘L`L`ºat`„et] ’kih lata’ (1926: 24) tai [KiHLL̂a T„et] 
(1939 n:o 2350:2). Sanat olisi kie liopin esit tä mäs sä muodossa luonteva 
fo nee mistaa kih' lie : kihlijt ja kih' laa tit. Mutta sa na kir jan mukaan hei
kossa as  teessa on pelk kä lyhyt ja soin ni ton la te riaali, jol loin monikon 
ak ku sa tiivi olisi fo nee mis tet ta va toisin, asuun kilhijt. Tä mä rat kaisu oli si 
luon teva, kos ka Svaipan murteessa esiin tyy La ger crantzin sa nakirjan 
mu kaan pa ris  sa muus sakin sanassa vokaa lien vä linen soin niton la te raali 
(nämä sa nat ei vät esiin ny kieli opis sa): 1939 n:o 6567b skuo lhuok 
[sK̂u^oL¶u„ok] ’ke vyt mie linen’; 1939 n:o 6431b skil lhet(-niej' ta) [sKiLLet-] 
’kih lat tu nei to; kevyt mie li nen’ (lie nee kon taminaatio sa noista kih' lie 
’kihla’ ja skal luo ’rippi’; toi sen ta vun vo kaali on tul kin nan va rai nen).

Lagercrantzin kie li opissa on mai nit tu kolme sandhitapausta, jois sa 
h:sta ja l:sta on syn ty nyt soinni ton la te raali: [iL̂̂L\\i„e] ’et ole’ (< ih lieh), 
[i„Σe^L̂L\i„e] ’eivät ole’ (pl3) (< ieh lieh) ja [iL̂̂L¢am] ’et ollut’ (< ih lam) (1926: 
121). Myös muita sand hi ta pauk sia löy tyy: [m¢aHL Le] (1939 n:o 721) ~ 
[m¢aº˘L™] (1926: 57) (< mah lieh) ’mitkä ovat’ ja [m¢aH`áL`„en] (< mah lin) 
’mitkä olivat’ (1957: 21). Vas taa vista sand hiil mi öis tä löy tyy esimerk
ke jä muistakin mur teista, mutta niis sä sand his sa on syntynyt kui ten kin 
ta val linen soin nil li nen ge mi naat ta late raa li. La ger crantzin esit tä mien 
vä  häis ten ja risti rii taisten tie to jen pe rus teella on vai kea fo nee mis taa 
varmuu del la ’kih la'sanaa.

h:n ja nasaalin kon so nant ti yhtymä tunnetaan vain yhdessä sanasta. 
Ruon g mer kitsi muistiin Barturtelta sanan haanies : haah naah [ha`nies : 
ha`ΣhNÂn^ah] ’ah ne (nom. : pl.)’. Se esiintyy myös johdoksena yhdyssanassa 
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laan' ta-haah nuhk ’maan hi moi nen’ (Ruongin karkealla kirjoitustavalla: 
-hØæhnuk). HalÉasz on kir joit ta nut sa man sanan [hºan$es] : gen. [hatnasa]. 
Hä  nen kie len op paansa ään si vät na saalin il mei sesti soin nillisena, joten 
ky sees sä on fo nee mis esti haa nies : haat naa sa. HalÉaszin teksteissä ja sana
kir jas sa esiin tyy li säksi [luhnjahtit ~ luf njah tit] ’tul la (Staalon kielessä)’. 
Sa  tujen Staalo puhuu omi tuista ja vir heel  lis tä saa mea, jossa on nor maa
lis sa kie lessä esiin ty mät tö miä sanoja (vrt. It ko nen 1976: 17 ja HalÉasz 
1893: 299). Tässä sa nas sa esiin ty vä konsonantti yh ty mä hnj tai fnj lie
nee tun tu nut ar je plo gin saa me lle vieraalta. HalÉaszin tässä sanassa kir
joit   tama hnj viittaa siihen, et tä HalÉasz olisi var masti kirjoittanut haa-
niessa nan asus sa **[hºahn$es], mi kä li sanassa oli si ollut hänen kielenop
paillaan hnkon so nant tiyhtymä.

La ger crantz on mer kinnyt saman sanan kie liopissaan Rasj vär talta asus sa 
[h$a˘N\i„es] : komp. [ha`˘N N̂su^p] (˘: [ha`˘N N̂a ^su^p]) ja Svai palta [h^a˘N\i„es:
ha`˘N   Nºa ^sup] (1926: 206 ja 109) sekä sa na kir jas saan Rasj värtal ta 
[h$aH N\i„es:hºaHN N̂a(s`u)p] ja Svai palta [hºaHN\i„es:hºaHN̂ap] (1939 n:o 1234). 
La ger crantzin mer kin nöistä on luon te vin ta pää tellä, että ky sees sä on 
soin niton na saa li, Rasj vär tal la aste vaih te lul li nen haa nhies : haan nhaa (su)
p ja Svai palla as tevaih te lu ton haa nhies : haa nhaap. Tä hän viittaa en sin
nä kin ensi ta vun vo kaa lien kesto, jo ka olisi ole tet ta vasti ly hy em pi, jos 
sitä seu raisi konso nant ti yh ty mä. Toiseksi, kon so nant ti yh ty mäk si [˘N : 
˘NN] olisi poik keuk sel linen, kos ka muiden hal kui sis ten yh ty mien 
astevaihtelussa vaih te lee alkuosa eikä lop pu osa.

Konsonanttiyhtymät hl, hr ja hn esiintyvät varmuudella vain Bart ur
ten mur tees sa ja Barturten—Arvesin sekamurteessa. Todennäköisesti ne 
esiintyvät myös Tjidtjakin mur teessa, josta on to sin esi merk ki vain 
hlyh tymästä, mutta ilmeisemmin siellä ovat olleet myös muut h:n ja 
sono ran tin yhtymät. La ger crantzin antamat tiedot näistä yhtymistä 
Rasj vär tan ja Svaipan murteissa ovat eri yh teyksissä niin hor ju via, et tä 
nii den poh jalta on vaikea rat  kais ta, onko ky se soinnittomista gemi naa
tois ta vai h:n ja sono rant tien konso nant ti yh ty mis tä. Varmoja esi merk ke
jä ei ole h:n ja so no rant tien konso nant tiyh ty mis tä Svai pan ja Björk fjäl
letin mur teissa. Sen si jaan soin nit to mat sonorantit lh, rh ja nh tavataan 
näis tä mur teis ta.

Lagercrantzin merkinnöistä voisi saada myös sen käsityksen, että olisi 
ole mas sa myös kon so nantti yh tymä hf, esim. Svaipa [laḦff¶u„o:l^aHff¶u„oP] 
’leuto (po sit. : komp.)’ (1939 n:o 3207; 1926: 109: [la`˘ff¶u„o:lºa˘f¶u„o^p], 
mutta sivulla 75 [l$af^f¶u„o^p]!), Rasj värta [l^aH ¨f\i„es:laH¨ff^a] ’kirp pu (nom. : 
gen.)’ (1939 n:o 3208), Rajsvärta [KºaHff¢asΣT] ’kahvi (elat.)’ (1939 n:o 
2963). Mui den lähteiden va los sa näis sä sa nois sa on kyse ffgemi naa tas
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ta. Myös Ruon g on mer kinnyt Bart ur te l ta joskus yli ly hy en [h]:n en nen 
ffge mi naattaa illabiaalisen vo kaalin jäl jessä: [lºaĥƒÂƒi^es : la`hºƒÂƒ`^a] 
’kirp  pu (nom. : gen.)’. Svaipan ja Rasj vär tan mur teissa kin on ky se siir ty
määän tees tä, joka syn tyy kun f:n su pistuma ei en nätä muo dos  tua ajois
sa il la bi aa li sen vokaalin jäl keen. Konsonanttien väli sen siir tymäään  teen 
La ger crantz on kuul lut yleensäkin pidempänä kuin Ruong. Kyseiset sanat 
ovat siis laaf'fuo : laaf fuop, laaffies : laaf' faa ja k(h)aaffast.

3.4.1.4.9.  Spirantin ja klusiilin tai puolivokaalin yhtymät

dp kad'pat ’riittyä’ (ainoa sana)
dk kied'kie ’kivi’, tjud'ka ’vaadin, joka ei laske vasaa imemään’ (Bj 

NA r'k : rk)
dv njååd'vuot ’voidella leipää; liata’, sad'vat ’lähteä len toon’
(ft) krieftast R ’syöpä (sg.elat.)’ (ainoa sana)

Ainoa useassa sanassa esiintyvä spirantin ja klusiilin yhtymä on dk, jon ka 
astevaih te lu on Ruon gin merkintöjen mukaan Barturtella [ŒĜk:∂k] ja 
Bart ur ten—Ar vesin se ka mur teessa [Œ^Gk : t†k] sekä PohjoisArvesilla [Œ(e)k 
: ©tk]. HalÉaszin mu kaan aste vaih te lu on [∂ek : †k ~ thk]. Tjidtjakin mur
tees  ta ei ole esi merk kejä tästä yhty mäs tä, mut ta aste vaihtelu lienee 
tyyppiä [̂∂Ĝk:∂k]. Ruon gin Rasj vär tan mur teen merkinnöissäkin vahva 
as te on mer kitty [^∂Ĝk]:na. Svai pan murteessa dkyh ty mä on La ger  crant
zin mukaan osin [dek]:na tai [Dek]:na (esim. 1939 n:o 2237 kied'    kie ’kivi’, 
n:o 1101 pridku ’pyy’ ja n:o 8007 tud kum ’silmu’) ja osin [râKK]:na (esim. 
n:o 6307 sied' ka ’pa ju’ ja n:o 665 tjååd' kie ’sotka’). Ker ran esiin  tyy myös 
[∂™KK] (n:o 2237:×15 kied' kaaj ’ki vi nen’). Vaihtelu on Svaipalla sa man lai
nen kuin aiem min esi tel lys sä tkyhty mäs sä. Äärim mäi sissä murteissa 
Poh joisAr ve sil la ja Björkfjälletillä dkyhtymää vas taa rkyhtymä.

Kumpikin muu spirantin ja klusiilin yhtymä tunnetaan vain yhdestä 
sanas ta. Ai noa dpsana kad'pat ’riittyä’ tunnetaan sekä Svaipalta (La ger
   crantz 1939 n:o 1880:2) että Ruongin väitöskirjasta (1943: 204), min
kä materiaali on ke rätty suu relta osin Barturtelta ja Bartur ten—Ar ve
sin sekamurteesta (Ruongin kä si kir joi tuksista sanaa ei löytynyt). La ger
crant zin sa nakirjassa astevaihtelu on odo tuk senmukaisesti [deBB : deB].

Sen si jaan ainoa ftsana krieftast ’syö pä (elat.)’ esiin tyy vain Ruongin 
Rasj värtan mur teen karkesti kirjoitetuissa muis tiin pa nois sa. Jää vain 
ar vailta vak si, onko tuo sa na satunnainen laina.

Konsonanttiyhtymää dj ei ilmeisesti esiinny, koska pohjoissaamen 
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÷jyh ty mäi sen sanan gu÷'jo vastine on Anna Jo hanssonilla Barturten mur 
tees sa kur' juo ’kiisan tai ahkion peite’. Dentaalispi rantti ei ole muis sa ta 
pa uk sis sa muut tu nut Barturten murteessa tremulantiksi, joten kon so  nant
ti yh ty män dj asemesta ko ko arjeploginsaamessa on ilmeisesti rj. Täs tä ei 
ole kylläkään muita to dis tei ta kuin tämä Ruongin merkitsemä sana.

3.4.1.4.10.  Nasaalin ja plosiivin yhtymät

mp rååm'puo ’kivinen ja mäkinen maasto’, rum'puo ’eläimen ruho’
mhp kum'hpi ’susi’, kiem'hpuo-miessie ’3—4 päivää vanha vasa’
mk suom'kat ’tunkeutua (neste)’, lååmkahtit ’lörpötellä’
mhk kåm'hka ’kovakuoriainen’, jam'hkalit ’surmata’
mht jiem'hta A ’aivan kuin’ (ainoa sana)
mhts tsum'htsie R ’pöly, rikka; pahna’ (ainoa sana)
nt laan'ta ’maaalue’, pin'tiet ’selviytyä’
nht san'htie ’nököttäjä’, tjien'htaa ’piika’
nk kåån'kat ’pysäyttää’, kan'kahit ’säilyä’
nts lien'tsuot ’erilleensojottava (sarvi)’, pien'tsa ’roju’
nhts slin'htsuo ’likainen (ihminen)’, låån'htsa ’epätasainen (maas to)’
ntj pin'tjalis ’helluntai’, ien'tja ’niitty’
nhtj tjuon'htjuomis A, tjuon'htjuom T ’poron takajalan reisiluu’
njk vanj'kat ’juosta (eläin)’, lienj'kat ’notkua (maaperä)’
(njtj) inj'tjafera BA ’inkivääri’ (ainoa sana)
ngk faang'ka ’vanki’, ung'ka ’nuorukainen’
nghk rung'hkaa ’korppi’, kråång'hkie ’poikkisakara’

Kaksiosaisissa nasaalin ja plosiivin yhtymissä astevaihtelu on Bart ur ten 
ja Tjid tjakin murteissa tyyppiä [ºnD ~ ºnDD : nd], Barturten—Arvesin seka
mur tees sa ja Arvesin murteessa [ºnD:ΣnΣNt]. Svaipalla ja Rasjvärtalla on 
La  ger crantzin mu kaan vaihtelu tyyppiä [m^p^p : m^p] (1926: 208 ja 210), 
Björk fjäl le til lä Wik lun din mu kaan tyyppiä [m^b : mb].

Kolmiosaisissa nasaalin, h:n ja plo siivin yh ty mis sä astevaihtelu on kai
kissa mur teissa tyyppiä [nªNt:ΣnΣNt]. Bart urten poh jois puo lel la kaksi ja 
kol miosaiset yh tymät eroavat toisistaan vain vahvassa as tees sa, koska 
molempien heikossa as teessa on [ΣnΣNt].

Nasaalin ja klusiilin yhtymät ovat harvinaisia. Useimmat niistä tun
ne t aan vain muu tamasta sanasta, joista usea on skandinaavinen laina. 
Yhtymä njtj on vain sa nassa inj'tjafera ’inkivääri’, joka on nuori ruotsa
lai nen laina. Myös ai noa mtsana, Arvesin jiem'hta ’aivan kuin’ on selvästi 
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nuori laina ruotsin jämtesa nas ta. Sitä vastaa on Ruon gin Tjidtjakin 
mur  teesta muis tiin pa nema ja myös HalÉaszilla esiintyvä van hem paa 
pe rua oleva jieb' ta.

3.4.1.4.11.  Muut nasaalialkuiset yhtymät

ms kraam'suot ’tarrata kiinni’, kaam'sa ’veripalttu’
msj kim'sja ’kovakuoriainen’ (ainoa sana)
ns krien'sa ’raja’, aan'suhtit ’ansaita’
ngs pang'sima A ’huuli (gen.)’, Bieng'saa ’Bengt’ (ainoat sa nat)
ngsj king'sja ’kovakuoriainen’, rangsjaltit ’lörpötellä’
mnj sjnjim'nja ’(pieni) täi’, njaam'njie ’saamaton’
ngn kaang'na ’hyöty’, tieng'na ’vuorokausi’ (ainoat sanat)
(nl) haan'laar ’kauppias’, vaanli ’tavallinen’ (ainoat sanat)
(mr) k(h)amraahta ’kumppani’ (ainoa sana)

Myös nämä yhtymät ovat harvinaisia. Nasaalin ja likvidan yh tymät 
ta vataan vain kolmessa skandinaavisessa lainasanassa, jotka ovat ilmei
sen nuoria lainasanoja.

Nasaalin ja sibilantin yhtymien aste vaihtelu on yleensä tyyppiä [mss : 
ms] pait si Arvesilla, jossa esiin tyy rinnalla [ªºms : ms]astevaihtelu, ja 
Björk fjäl letillä, jos sa on Wiklundin mu kaan [^m^s : ms]aste vaihtelu.

Yhtymä ngn esiintyy vain lainasanoissa vastaamassa ruot sin gnyh ty
mää: kaang'na ’hyöty’ (< ruotsin gagn) ja tieng'na ’vuorokausi’ (< ruot sin 
dygn). Myös HalÉaszilla esiin ty vä [piÉnnik] ’rakennus’ lienee foneemi sesti 
pingnik (vrt. ruot sin bygg nad). ngnyhtymän astevaihtelu on Ruon gin 
mu  kaan Barturtella tyyp piä [ºñn : ñn] ja mnjyhtymän astevaihtelu Svai
pal la tyyppiä [mÉnÉn : mÉn] ja Bart ur ten—Ar vesin seka mur teessa tyyp piä 
[meÉn : mÉn] (La ger crantz 1926: 210, HalÉasz 1896: X).

3.4.1.4.12.  Sonorantin ja plosiivin yhtymät

lp aal'pie ’halpa’, sil'pa ’hopea’
lhp nul'hpuo ’sarveton poro’, staal'hpie ’susi’
lt vaal'tiet ’ottaa’, pal'tiet ’pelottaa’
lht aal'htat ’kaapia (nahkaa)’, sal'hta ’laumaa pakoileva vaadin’
lk åål'kie ’olka’, sål'kie ’mekon kiilapala; ahkion irtojalas’
lhk taal'hkie ’kehno sää’, kål'hka ’tiuku’
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lhts tsul'htsuo ’läpimärkä puu’, kaal'htsiet ’pilailla’ (ainoat sanat)
ltj sjnjil'tja ’puli, karvaton’, pul'tjuot ’jäätyä (rantakivi); olla pul lol

laan ka laa (verkko)’
lhtj skil'htjaa ’karvaton kulunut turkki’, svaal'htjaa ’säämiskäinen 

ke sä turkki’
rp jår'pa ’pyöreä’, vuor'pie ’onni, arpa’
rhp aar'hpuo ’lanka’, vaar'hpie ’nuotan vetoköysi’
rt pår'tiet ’latoa’, vuor'tiet ’odottaa’
rht urhtas ’väinönputken juuri’, vier'htit ’täytyä’
rk par'kat ’tehdä työtä’, hier'kie ’porohärkä’
rhk kir'hkuo ’kirkko’, vuor'hkit ’kätkeä’
rts tur'tsuo A, mur'tsuo B (ainoat sanat, Ruongin sanamuistiinpa nois

sa ilman merkitystä)
rhts vier'htsa ’pässi’, kar'htsa ’hihna’
rtj kaar'tjie ’ahdas, kapea’, kår'tjie ’vesiputous’
rhtj sjnjaar'htjaa ’sidekudos; vatsanahka’, sjår'htja ’muukalainen’
vt taav'ta ’tauti’, njuv'tiet ’musertaa’
vht tiev'htiet ’täyttää’, råv'hta ’laiha (kala); vanha ja joutava (hauk

ku ma sa na)’
vk tjuov'ka ’valo’, riv'kuo (~ S Bj ruv'kuo) ’lantalaisnainen’
vhk pruv'hkut ’olla tapana’, raav'hkie ’vainaja’
vts saav'tsa ’lammas’, aav'tsuo ’tiheä kuusikko’
vtj tjuov'tja ’siika’, kuv'tjuo ’kankea’
vhtj  spiev'htja ’kummitus, njav'htja ’naarasporo, jonka sarvissa ei ole 

etu kaih dinta’
jp laaj'pie ’leipä’, kaj'pa ’utu tunturin huipulla’
jhp snajh piehk ’kivinen muistomerkki’, nuj'hpa ’jyrkänteeseen päät

ty  vä pyö reä vuorenhuippu’
jt kaaj'tat ’väistyä’, måj'ta ’päihtymys’
jht luoj'htiet ’päästää’, suj'htuo ’poronhoito’
jk lij'kie ’liika’, raaj'kie ’reikä’
jhk kåj'hkat ’kuivua’, paaj'hkie ’paikka, alue’
jts maajtsuos ’puoliksipehmennyt’, snij'tsit S ’irvistää (koira)’ (ainoat 

sa nat)
jhts aaj'htsat ’havaita’, kaaj'htsa ’vuohi’
jhtj pååj'htja ’poika’ (ainoa sana)

Sonorantin ja klusiilin yhtymät ovat yleisin ja moninaisin konsonant ti
yh  ty mä ryh mä. Niitä on 35 erilaista eli lähes neljännes kaikista konso
nant ti yh ty mis tä. Mo net niistä ovat hyvin yleisiä. Ainoat yhtymät, jotka 
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tunnetaan vain yh des tä tai kah des ta sanasta ovat lhts, jhtj, jts ja rts. 
Yh tymää vhts ei tavata aineistossa, mikä saattaa olla vain sen 
rajallisuu des ta johtuva sattuma, koska sekä vts että vhtj esiintyvät (vrt. 
sivulla 48 uvht-slaahkasanasta esitettyjä huo mi oita). Kumpikin rtssana 
esiin tyy vain Ruon gin sa na muistiin panoista ja ilman merkitystä.

Kaksiosaisten yhtymien astevaihtelu on Barturtella ja etelämpänä 
tyyp  piä [lpp : lp] ja pohjoisempana tyyppiä [lpp : ßlßLp]. Kolmiosaisten 
yh tymien as te vaih telu on tyyppiä [^l^Lp : ßlßLp]. Barturten murteen pohjois
puo lella heikossa as tees sa ei ole kaksi ja kolmiosaisten yhtymien eroa 
ku ten ei na saa lin ja plo sii vin yh tymilläkään. Yhtymänsisäisen h:n Ruong 
on mer kinnyt muis sa mur teis sa kuin Arvesin murteessa aina soinnit to
ma na, ar tikulaatiotavaltaan al ku osan kal tai sena äänteenä. Jos Arve sin 
mur tees sa al ku osaa seu raa çsvaa vokaali, h ei as similoidu artikulaa tio ta
val taan (esim. kir' hkuo [ki^reh kºµ] ’kirk ko’), mutta jos h edeltää çsvaa vo
kaa lia, se as similoituu (esim. spaaj'hta [spa`¨¤ıJata] ’no pe asti’).

Arvesin murteessa sekä Barturten—Arvesin sekamurteessa h:lliset ja 
h:tto mat yh ty mät eivät ole oppositiossa heikossa asteessa. Siksi yksikön 
ge ne tii veis tä [mi^eßlßLka] ’rinta’ ja [mi^elLkºe] ’maito’ ei voi ennustaa, että 
edel li sen sa nan no mi natiivi on miel'ka [miä`ªlaka] ja jälkimmäisen miel'-
hkie [miä`lL̂ k^e]. Näissä mur teis sa on sekä l'k:n että l'hk:n heikossa astees
sa kummassakin lkyhtymä.

3.4.1.4.13.  Sonorantin ja frikatiivin yhtymät

ls kåål'sie ’koskelo’, mål'suot ’vaihtaa’
lsj kal'sja ’kolea’, vuol'sjie ’visva’
lf tjalfas ’kivikova’, skåål'fa ’nuija’
rs kår'sa ’kuru’, måår'sie ’morsian’
rsj par'sja ’jyrkänne’, paar'sjut ’touhuta’
rf tur'fie ~ tur'fuo ’kääpä (männyllä)’, tjaar'fuo ’tuura’
vs raavsies ’rauhanen’, ruov'sie ’utare’
vsj kåvsjastit ’teeskennellä’, kaav'sjuo ’narttu’ (ainoat sanat)
vd snievdutit ’kaapiutua’ (ainoa sana)
js kaaj'sie ’vuori’, lij'sit ’kannattaa, olla mahdollista’
jsj Nijsjaaht ’Nils’, vaaj'sjie ’susi’
jf kuj'fie Bj ’tyhmä’, kaajvas ~ kaajfas ’tyhmä’

Astevaihtelu on muissa murteissa tyyppiä [lss : ls], Arvesilla [^las : ls]. Ai 
noa esiintyvä dloppuinen konsonant ti yh ty mä vd tunnetaan vain sa nasta 
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snievdutit (Ruong 1943: 267 snºew ÷udit; sa naa ei ole käsikirjoi tuk sissa).

3.4.1.4.14.  Sonorantin ja nasaalin yhtymät

l(p)m kål'pma ’kolme’, njaal'pmie ’suu’
l(t)n puol'tnat ’kellastua (ruoho)’, pål'tnie ’turvemätäs’
lhn suol'hnie ’kaste’, sil'hnat ’vaappua’
l(t)nj vil'tnjie ’eriparinen (sarvet)’, sjkåål'tnjuo ’lanta lais nai nen’
l(k)ng jalngies ’kanto’, jal'kngat ’mennä lukkoon (korva)’
r(p)m tjuor(p)mas ’rae’, ur(p)mas ’mäkärä’
rhm tjierhmak B (~ BA tjiermahk ’yli vuoden vanha vasa’) (ainoa 

sana)
r(t)n kår'tnie ’jyvä’, vuor'tniet ’vannoa’
rhn maar'hnaa ’markkinat’ (ainoa sana)
r(k)ng kar'kngiel ’kyynärä’, kåår'kngaakit ’jähmettyä’
d(p)m kadmas S ’riite’, tjidmak B, tjidpmak T ’täplikäs’
d(k)ng sid'kngat ’kulua nukkavieruksi’, piedngies S T ’lapaluu’
vm uvmas A—B ’kaikenlainen, erilainen’ (ainoa sana; = S uma(a)s)
v(t)n påv'tna ’ruohomätäs’, raav'tnuo ’pihlaja’
vhn lavhnas ’aamu’, luv'hnie-aaj'jaa B ’karhu’
v(t)nj kååv'tnjie ’syötti’, sjiev'tnjiet ’pimeä’
vhnj lav'hnjie ’turve’, tav'hnjat ’ponkaista’
v(k)ng taavngas ’suksen jalkavuus’, aav'knguot ’raadella’
j(p)m kuoj'pmie ’kumppani’, tjaj'pmat ’nauraa’
j(t)n vuoj'tniet ’nähdä’, vij'tna ’viina’
jhn tjaaj'hnie ’tikka’, laj'hna ’poro, jolla on suorat, takaviistot, kär

jes tä ylös taipuneet sarvet’
j(k)ng vuoj'kngat ’hengittää’, kaaj'kngiel ’kainalo’

Nasaaliloppuiset konsonanttiyhtymät, joissa alkuosa on late raali, puo li  vo
kaa li tai den taa li spi rantti ovat muissa murteissa kuin Ar vesin mur tees sa 
ai no as taan hei kossa asteessa kaksiosaisia. Vah vassa as teessa on kol  mi osai  
nen yh ty mä, jon ka keskiosa on nasaalin kans sa sama paikkai nen klu siili.

Arvesin murteessa kummassakin asteessa on kaksiosainen yhtymä, 
esim. vaaj' muo : vaajmuon [›a`¨¤ıemºµ:›ºa¤imºµn] ’sydän (nom. : iness.)’. Muu
ta mal la Ruon gin arvesilaisella kielenoppaalla esiintyy toisinaan rin nan 
myös ete läi sem pien murtei den mukainen vahva aste, esim. nom. vaaj'-
pmuo [›a`¨¤ı±B̂̂mººµ]).

Barturten—Arvesin sekamurteessa on vahvassa asteessa yleensä 
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sa man lai nen kolmiosainen klusiilil li nen yhtymä kuin Barturten mur tees
sa. Klu sii lit tomia, Ar vesin murteessa esiintyvien kaltaisia muotoja esiin
tyy harvoin, HalÉaszin sa na kir jassa vain sanassa sjal' mie [çsa'lΣem$e] ’neu lan 
tai kir veen silmä’.

Tremulanttialkuiset yhtymät on heikossakin asteessa Barturten mur
teessa ja yleensä etelämpänä kolmiosaisia. Barturten murteen pohjois puo
lella heikossa as tees sa ei ole klu sii lia. Barturten—Arvesin se ka mur teessa 
on r'tn : rnaste vaih te lu, esim. paar' tnie : paarnie [pa`^r D̂nºe : pºar Rnºe] ’poi ka 
(nom. : gen.)’, jol  lai nen on myös vas taa villa la teraali al kuisilla yh ty mil lä. 
Pa ris sa ta pa uksessa esiin tyy myös poh joisempi vaih telutyyppi r'm : rm, 
mm. kierhmah : kier' ma ha [ki^erRm∏ah:ki¢ä^ra maha] ’käärme (nom. : gen.)’. 
Ha lÉasz on mer kinnyt ta valli ses   ti vaih teluksi r'pm : rm, esim. aar'p muo : 
aar muo [arabmºu : arh mºu] ’ar mo (nom. : gen.)’. Jos kus on hei kossa as teessa
kin klu siili, esim. pier' tna : pier(t) na [pä'red na : pºerh(t) na ~ pºerhna] ’kar hu 
(nom. : gen.)’. Ar ve sin mur tees sa on Ruon gin ai neiston va los sa aina vaih
telu r'n : rn, esim. aar nas : aar' na sa [ºaßrΣR nas : a`^ra nas∏a] ’kot ka (nom. : gen.)’.

Barturten murteessa Sara Enars so nil la on heikossa asteessa selvä seg
men taa li nen klusiili, esim. suorpmas [sºu^¢orßBÂBmas] ’sor mus’. Muilla Bart ur
ten kie len op pailla heikon asteen klusiiliaines on ylilyhyt, esim. Per Nils
son Ruong tjiert nav [tÍÉçsi^erDn∏a¢u] ’kir nu (akk.)’. Tämäkin on kat sottava seg
men taaliseksi fo nee miksi eikä siir tymäään teeksi, kos ka Barturtella on 
sanoja, jois sa on toinen tremu lan tin ja na saa lin vä  linen yli lyhyt äänne 
hei kos sa as teessa, esim. maarh  naajst [mºarRnºa¤ist] ’mark  kinat (pl.elat.)’ 
(nom. maar' hnaa [ma`^rR`nºa]). Mui den kin re so nant tien ja na saa lien yhty
missä on op po sitio h:llisten ja h:tto mien muo to jen välillä. Täl löin on kui
tenkin kyse kolmiosaisen ja kaksiosaisen yh tymän op po si tios ta, esim. jhn 
vas taan jn sanoissa staaj nahk [stºa¤in∏ahk] ’nelivuotias tai van hempi maho 
vaa din’ ja laajhna [la¤iJna] ’po ro, jolla on suo rat, taak se suun tau tu vat sar
vet, joiden kär jet tai puvat ylös (gen.)’ (nom. laj' hna [la¤i`Ĵ na]).

Tjidtjakin ja Rasjvärtan murteissa on r:n ja na saa lin konso nant ti yhty
mässä kum mas sakin asteessa säännöllisesti niiden välissä na saa lin kans sa 
sa ma paik kai nen klusiili: r'pm : rpm, r'kng : rkng , r'tn : rtn (esi merk it rtnj
yhtymästä puuttuvat). Svai pan ja Björkfjälletin mur teissa on hei kossa 
as tees sa sekä klusiilillisia et tä klusiilit to mia muotoja, esim. Björk fjället 
(Wiklund) tjuor mas : tjuor'pma sa [tçs^uormas:tçsu¥ΩrB̂̂ ma san] ’rae (nom. : 
gen.)’, mut ta kierp ma : kier'pmaka [g^e™rB ma : g^är™^B̂ma gan] ’käärme (nom. : 
gen.)’; Svai pa suor' pma : suor ma [s Σ„oΣΩreBm¢a:su„orem¢a] ’sor mi (nom. : gen.)’, 
mutta vuor' tnuot : vuort nuoj [vΣ„„oΣΩ^rdn¶u„ot:vuordn¶u„oj] ’vannoa (inf. : pret.
sg3)’ (La gercrantz 1939 n:ot 7173 ja 8211).

Dentaalispirantin ja nasaalin yhtymistä d(p)myhtymän astevaihtelu 
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on mel ko saman lainen kuin tremulantin ja nasaalin yhtymien. Bartur tel
la ja Svai pal la as tevaihtelu on d'pm : dm ja Tjidtjakilla d'pm : dpm. 
Björk  fjäl letin ja usein myös Svai pan murteessa den taa lispirantin ja 
na saa lin kon sonantti yh ty miä vas taa tre mu lantin ja nasaalin yhtymä, 
jossa na saa lin edel lä on sama paik kainen klu siili sa moin edel lytyksin kuin 
muis sa tremulantin ja nasaalin yh ty missä, esim. Svai pa (La ger crantz 
1939 n:o 587b) tjirpmak [ ÉçCi^reP m¢ak] ’val kopilkkuinen har maan mus ta 
po ro’ (~ Bart urte tjid pmak [tçsi∂B mak°], Tjid tjak tjidpmak [tçsi∂BÂ mak]). 
Muis ta murteista ei ole esi merk kejä dpmyhtymästä.

Sen si jaan d(k)ngyh ty män aste vaih telu on eri murteissa kir ja vam pi. 
Klu sii lin ja eri paik kai sen nasaalin yh tymien yh tey des sä mainittiin, että 
heik koasteinen yh ty mä dng puuttuu EteläArvesin mur tees ta, Bartur
ten—Ar vesin seka mur tees ta ja osin Barturten mur teesta, jois sa si tä vas
taa yhtymä tng, sekä Björk fjäl letin ja Poh joisArvesin mur teista, jos sa 
si  tä vastaa rng. Vah vassa as tees sa on yhtymä d'kng muissa mur teissa 
kuin vii meksi mai ni tuis sa. Hei kos sa as tees sa on Rasjvärtan ja osin Bart
urten mur tees sa dkng ja Tjid tjakin mur tees sa dng.

Lagercrantzin sanakirjan mukaan Svaipan ja Rasjvärtan murteissa 
lmyhty män hei kos sa asteessa on sekä tavanomainen çsvaallinen [-l¢am-]×
yh tymä että pi tem pi [-lmm-]yhtymä (esim. 1939 n:o 4500:4 Svaipa 
nom. almasj [-ßlmm-] ’ih minen’, mu tta sg.gen. ja pl.nom almatja on [-l¢am-
]). Tä tä Lagercrantz ei lain kaan mai nit se kieliopissaan (1926: 210—
212). Sa nakirjassa lienee vir heellinen, seu raa van rivin luulajan saa men 
mu kai nen kirjoitusasu, koska kieliopissa ja muual la sa na kirjassa on 
almatjsa na kir joitettu odotuksenmukaisesti — myös sa nan lop pui sen 
affrikaatan osal  ta (esim. 1926: 70 ja 1939 n:o 4175). Lager crant zin 
sa na kirjan mu kaan on lmyhtymän heikko aste myös Rasjvärtan mur
tees sa [-lmm-] sa noissa ål maaj ’mies’ ja suolnas ’kasteinen’ (1939 n:ot 
4500 ja 7154:3). Jälkim mäi sessä sanassa on kieliopissa odotuksen mu
kai nen yhtymä (1926: 261). Edellisessä sanassa lienee kirjoitusvirhe. 
Sa  man lainen suh de on kie li opissa ja sanakirjassa sanan maajniehtiepmie 
’syytön’ -jnyh ty mässä (1926: 136 ja 1939 n:o 3735:2).

Kolmiosaiset likvidan, h:n ja nasaalin yhtymät ovat harvinaisia. Yh ty 
mä rhn tun netaan vain sa nasta maar' hnaa ’markkinat’ (esim. Tjidtjak 
[ma`^rR` n^a] : pl.gen. [mºarRnºaj]) ja yhtymä rhm vain Barturtelta sanasta 
tjierh mak [tÍÉçsi^erR mak] ’yli vuoden vanha vasa’. Jälkimmäisessä sanassa on 
ete läi sem missä mur teissa tavanomainen rpmyhtymä (Svaipalla tjierp-
mak, Tjid tja killa tjierp mahk) ja pohjoisempana Bart ur ten—Arvesin se ka
mur tees sa yh tymä [ßrΣRm], jo ka voi vastata sekä Barturten tavallista rpm
yh ty mää et tä rhmyhty mää. Sa ma ten yh ty mä lhn esiintyy sanassa suol' -
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h nie ’kaste’ vain mur teittain: Svai pa suol' hnie ’kaste’, Rasjvärta suol' t nie 
(La ger crantz 1939 n:o 7154) ja Bart urte (Sa ra Enars son) suol' hnie ~ 
suol' t nie. Sen sijaan sa nassa sil'h nat ’vaap pua’ ei ole merkkejä hor jun nas
ta l'hn- ja l'tnyh ty mien välillä.

Puolivokaalin, h:n ja nasaalin yhtymät ovat myös vähälukusia, mutta 
ne esiin tyvät yhtenäisesti kaikissa murteissa ja myös monissa melko 
ta vallisissa sa nois sa, esim. lavhnas ’aamu’, lav'hnjie ’turve’, tjaaj'hnie 
’tik ka’. Kolmi osai sia puo li vo kaa lin tai likvidan, h:n ja ng:n yhtymiä ei 
esiin ny lainkaan.

Yhtymä vm tunnetaan vain sanasta uvmas ’kaikenlainen, erilainen’, 
jon  ka Ruong on merkinnyt muistiin Barturtelta muodossa [uwmas], Bart
urten—Ar ve sin se ka mur teesta muodossa [u^w mas] ja Arvesilta muodossa 
[u¢wmas]. HalÉasz on kir joittanut sanan [omºas, ·omºas, umºas], mikä on fo nee
misesti umas, sil lä HalÉasz on muulloinkin (esim. sa nas sa ul' kuon ’ulkona’) 
kuullut u:n väljempänä kuin muut tutkijat ja toi sen tavun a pi tenee 
Bart   urten murretta pohjoisempana yk si ttäis kon so nan tin ja en si tavun 
ly  hyen vokaalin jäljessä. La ger crantz on kir joit tanut sanan muo dossa 
[¶uÂ^m^as] (1939 n:o 8247, 1926: 42 ja 1963: 84) tai [ ¶uÂm¢as] (1957: 20 ja 
1966: 257), siis fo neemisesti umaas tai umas. Bart urten murteen ja 
Bart  ur ten—Ar ve sin se ka mur teen uvmassana on muu ten kin poikkeuk sel
li nen, sil lä sen kol mi tavui sis sa muodoissa on ai na kin toisen ja kol man nen 
tavun välillä ai nutlaa tui nen ssge minaatta, esim. akk. uvmassiev. Sen 
sijaan La ger crant zin muistiin panema Svai pan umaassana taipuu nor
maa listi. Kui ten  kaan tätä sanaa ei pidä sekoit taa nuo rella skandi naa vis
pe räi sel lä ka ri  tii vi sel la uvetu liit teellä muodostettuihin yh dyssanoihin 
(esim. uv-maah  talk ’ky  vy tön’, vrt. maahtalk ’ky kenevä’).

3.4.1.4.15.  Kahden sonorantin yhtymät

lv pal'va ’pilvi’, puol'va ’polvi’
lj viel'ja ’veli’, val'jie ’kelpo määrä’
(rl) hierluk ’ihana’ (ainoa sana)
rv sarvies ’hirvas’, tjuor'vuot ’huutaa’
rj jier'jier ’isonieriä’, kir'jie ’kirja’
vl piev'la ’pälvi’, suv'lie ’särvin, höyste’
vhl kuv'hlie ’kuhmu’, kuov'hluot ’rakkoutua’
vr jaav'rie ’järvi’, ruv'ruo ’taulakäävästä tehty pallo’
vhr kluv'hrie S R ’haaroittunut puu’ (ainoa sana)
vj jiev'ja ’valkoinen (poro)’ (ainoa sana)
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jl svaajliehk ’kesyttämätön porohärkä’, aaj'liek ’sunnuntai’
jr aaj'ruo ’airo’, sjij'ra ’harakka’
jv tjååj'vie ’vatsa’, måj'vie ’lika; tomu’

Yhtymä nl esiintyy Bart ur tel la ja pohjoisempana melko tavallisessa 
ad jek tii vis sa vaanli ’taval li nen’ ja sen ad ver bi johdoksessa vaanlit ’taval li
ses ti’. Ne ovat äännejärjelmään sopeutumattomia laina sanoja senkin pe 
rus teel la, et tä niis sä esiintyy poik ke uk  sellisesti [ºa] ei kä [º¢ä] toi sen ta vun 
i:n edel lä. Ad ver bi muo to on lai nat tu suoraan ruotsin van  ligtsa nas ta ku 
ten ad jek tiivia hier luk vas taava ad ver bi hierlukt ’iha nasti’ ruot sin här-
ligtsanasta (ar je plo gin saa messa on tosin myös oma pe räinen yleinen mo 
daa linen adverbinjoh din -t, esim. niev riet ’huo nosti’ ad jek tii vista niev'-
rie).

Yhtymä vj tavataan vain sanassa jiev'ja ’valkoinen (poro)’. Sana tun
ne taan il mei ses ti koko arjeplogin saa mes sa. Tosin sitä ei ole Wiklundin 
Björk fjäl le tin mur teen muis tiinpanoissa. Svaipalla on takaheittoinen 
jiej' va (La ger crantz 1939 n:o 1748). Pohjoissaamen w'jyhtymäisten sa 
no jen vas ti neis sa on arje plo gin saa messa takaheittoinen yhtymä jv, esim. 
poh jois saa me çcoaw' je ~ ar je  plo gin saa me tjååj'vie ’vatsa’. Arjeplo gin saa
men jiev'ja on ehkä ete läi nen tu lokas, koska sana tunnetaan vjyh ty mäi
senä uumajansaamessa (Schlachter 1958: jauja ja Bergsland —Hassel
brink 1957: 73 jeavjja). Ta val lisempi val koisen poron ni mi tys on arje plo
gin saa mes sa viel kuhk, jota jiev'ja ei ole kyennyt missään syrjäyttämään.

Barturten murteessa ja Barturten—Arvesin sekamurteessa vahvaas
teis ten yh tymien l'j ja r'j on jälkiosassa joskus puolivokaalin sijasta liu
den tunut affri kaat ta, joka on vapaassa vaihtelussa puolivokaalin kans sa, 
esim. Barturte kal' jie [GalÍª√±j±iºe ~ Ga^lÍD̂ÍDÍJiºe] ’leveä’ ja Barturte—Arves (Ha 
lÉasz) piel'jie [pä'lΣej$e~pä'lΣed´$e]. Yhtymässä lj on myös näissä mur teis sa 
liudentunut late raa li. HalÉasz ei kylläkään merkitse sitä.

La ger crantz merkitsi muistiin Svaipalta sanan [piliktÍ±ª√¶un] ’iso harmaa 
rot ta, jol la on suuret korvat ja pitkä häntä’ (1939 n:o 4926), jonka hän 
kirjoitti kie li opis sa [pilî≥GÍ¶un] (1926: 130). Koska La ger crantz huomaut
taa sa na kir jas saan, että edel linen käsi kir joi tuksen mukainen merkintä 
oli si ehkä kir joi tet tava [pili≥É^T≥É^T¶un], on pää tel tä vis sä, että hän oli jo kieli
opis saan poikennut kä si kir joi tuk sis taan. On vai kea rat kais ta sanan fo 
nee mista asua, koska sanalle ei löy dy vas ti neita lä hei sis tä saamelais kie
lis tä. Eräs mahdollisuus on se, että sa na on joh dos piel'jie ’kor va’ sa nas ta 
ja on foneemisesti piel'jun. Ruong on mer kin nyt muistiin Bart ur ten—Ar
ve sin sekamurteesta tämän miehen nime nä. Tämä se litys edel lyttää si tä, 
että La ger crantz kuuli väärin ievokaalin me ta fo nia muo don pi tuuden ja 
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et tä Svaipan piel'jun on laina pohjois arje plo gin saa mesta, jos sa kon so
nant  ti yh ty män l'j jälkiosa on usein muuttunut af frikaataksi, mm. Ruon 
gin Barturten—Ar ve sin murteesta muistiin merkitsemä eris nimi on fo 
neet ti ses ti [B̂\ı^lD̂ÍDÍun]. La ger crantzin käsikirjoituksen [pili≥É^T≥É^T¶un] sopisi par  
haiten tä hän epävarmaan selityk seen.

Kolmiosainen yhtymä vhr tunnetaan vain yh des tä ja vhl nel jäs tä 
sa nas ta.

3.4.1.4.16.  Muut kolmiosaiset yhtymät

mst riem'sti ’vuoden vanha vasa’ (ainoa sana)
nst tjien'sta ’nimismiehen apulainen’, khåån'sta ~ kån'sta ’keino’ 

(ai noat sa nat)
nsk lien'ska ’nimismies’, run'skit ’irvistää’
lst hiel'sta ’mielummin’ (ainoa sana)
lsk faal'skie ’väärä’ (ainoa sana, esiintyy vain HalÉaszilla)
rsk hier'ska ’herkku’ (ainoa sana)
(rst HalÉaszin [fºorstohpa] ’eteinen’ on yhdyssana)
vst aavsta-kaarrie ’äyskäri’, naav'stie (HalÉasz) ’venevaja’ (ainoat sa nat)
vsk haav'skie ’mukava’ (ainoa sana)
jst tijstak ’tiistai’, piej'stiet ’pilata’ (ainoat sa nat)
jsk riejskapa ’työkalu’, nij'skat ’käydä makuulle ja kieltäytyä jat ka

masta mat kaa (poro)’
stn fiestnik (HalÉasz) ’linnoitus, vankila’ (ainoa sana)

Muissa kolmiosaisissa yhtymissä paitsi yhtymässä stn on alku osa na lik vi
da, puolivokaali tai nasaali, keskiosana s sekä loppuosana klu sii li, jo ko k 
tai t. Nä mä yhtymät esiintyvät enimmäkseen nuorissa skandinaavisissa 
lai na sa nois sa. Kuitenkaan näiden yh tymien esiin ty mi nen ei ole pel käs
tään lainasanojen varassa.

Yhtymät vsk, vst, jst ja jsk ta va taan myös mor fee mirajalla, esim. yksi
kön per soonapronomien ela tii vi s sa (muv' ste, tuv'ste, suv' ste), interro gatii
vi, rela tii vi ja demonstra tiivi pro no mi nien mo ni kon ela tii vissa (kiej' ste 
’ku ka’, taj'ste ’se’),  ja duaa lin kol man nen per soo nan omistusliitteen yk 
sikön ak ku sa tii vissa (ie tjavs ka 'it se’) sekä mo ni kon ge netiivin tai ko  mi
tatiivin ja duaalin kol man nen per soo nan omistustusliitteen muodos sa 
(viel jaj ska ’veli’).
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3.4.1.5.  Toisen tavun jälkeinen sanansisäinen konsonantisto

Kuten luvussa 3.4.1. todettiin, sanan toisen tavun vokaalin jäljessä esiin 
tyvät konsonantit p, t , k, ts, tj, s, sj, m, n, nj, l, r, v, j ja h. Konsonant te ja f, 
ng, d, dh, b, g, nh, lh ja rh ei tavata ensi ja toisen tavun rajaa edem  pänä. 
Esi merk ke jä toisen ja kolmannen tavun välisistä kon sonan teis ta löytyy 
luvuista 4.2.1.2. ja 4.3.4.2., joissa käsi tel lään pariton ta vui sia ver    bejä ja 
substantiiveja, ja lu vus sa 3.3.3.3, jossa esiteltiin toisessa tah dis sa ta vat
tavat astevaihtelulliset konso nan tis tot.

Toisen tavun vokaalia edempänä esiintyviä konsonantti yhtymiä on 
huo  mat ta vasti vähemmän kuin ensi ja toisen tavun välisiä.

Ainoat toisen tavun vokaalia edempänä sanassa esiintyvät kolmiosai
set yh ty mät ovat vsk, vst, jst ja jsk, joista osan todettiin luvussa 
3.4.1.4.16. esiin ty vän myös ensi ja toisen tavun rajalla.

Toisen tavun vokaalin jälkeinen hk ja ht ovat yksinkertaistuneet Björk  
fjäl le tin ja Svaipan murteissa lähes täydellisesti k:ksi ja t:ksi niin sanan 
lopussa kuin vokaalien välissä, esim. Bj tjal mie tiepmie ’sokea’ (R—A tjal-
miehtiepmie), S tjiepuot ’kaula’ (R—B tjiepuoht ~ B—A tjie pieht), Bj 
ma nak ’kulkukelvoton’ (R—A manahk) ja S taapak ’liete’ (R—A taapahk). 
Kui tenkin sekä Wiklundilla että Lager crantzilla on muutamia sanoja, 
joiden valossa ht ja hk ovat säilyneet osin näissäkin murteissa, esim. Bj 
(Wiklund) pårahtallat [boro˘tallaD] ’joutua syö dyksi’ ja pårahk [boro˘k] 
’syömättä’ ja S jamhkuohtit [j¢amºMk¶u„oHt„et] ’is keä silmää’ (Lager crantz 
1926: 136 ja 1939 n:o 1629; Lagercrantzin esittämässä sanassa ensi ja 
toisen tavun rajaisen konsonantiston kesto on outo, koska toisen ja kol
man nen tavun rajaisen ht:n edellä pitäisi olla heikko aste).

3.4.1.6.  Loppukonsonantin kato

Arjeploginsaamessa tavataan loppu-h:n heittyminen ja -st:n pelkisty mi
nen -s:ksi se kä muutama muu sananloppuisen konsonanttiyhty män 
yk sin   ker taistumistapaus.

h:n heittyminen yleistyy kohti eteläisiä mur tei ta. Wiklundin mu kaan 
Björk fjälletillä -h on heittyy lähes aina. Loppu-h:n kato on riip pu maton 
seu raa van sanan alkuäänteestä ja siitä, kuu luuko -h vartaloon vai suf
fik  siin. -h esiin tyy sa nan lo pus sa monessa yhteydessä, esim. sub stan  tii
vien yksikön no mi  na tii vis sa (esim. kaamah ’kenkä’ ja muohtah ’lu mi’), 
ad ver beissä ja kon junk tiois sa (esim. kååmuoh ’kumollaan oleva’, tjuo luoh 
’vinossa oleva’, jalah ’tai’), nomi nien mo ni kon tun nuk se na (esim. kaapma-
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kah ’kengät’ ja muoh' ta kah ’lu met’, tah ’ne; he’) sekä ver bin taivu tuspäät
teissä (esim. sg2 ja imp.sg2 ma nah, du3 ma na pah, pl3 ja pret.pl1 mannih, 
pret.pl1 manajmeh, pret.pl2 ma najteh ’men nä’). Kaikissa näissä tapauk
sis sa loppu-h jää usein ääntymättä. Luvussa 3.4.1.1. mainittiin, että 
myös sananalkuinen h on muutamassa sanassa häi lyvä.

Sananloppuisen st:n yksinkertaistuminen tavataan kaikissa murteissa 
mutta se yleistyy poh jois ta kohti. Arvesin murteessa se on Ruongin 
ai neis ton mukaan säännöllistä. Useim miten st:n yksinkertaistumisessa on 
ky  se ela tii vista, koska sananloppuinen -st ta vataan yleisimmin siinä 
muo   dos sa, mut ta se esiintyy myös kolmitavuisten stjoh timisten ver bien 
yk sikön kol mannessa persoonassa, esim. sg3 maa lies ver bis tä maa lies tit 
’lait  taa ruo kaa’.

Sananloppuinen konsanttiyhtymä on yksinkertaistunut myös Tjidtja
kin mur tees sa yksittäisessä sanassa tjielh kim ’kyntynen’ (ainakin Arvesin 
mur teessa on yk sinkertaistumaton tjielhkism; muista murteista ei sanas
ta ole esi merk kejä).

3.4.2.  Vokaalisto

Tärkein ero arjeploginsaamen murteiden vokaalistossa ovat Barturten 
mur teen ja sen pohjois puo listen mur teiden vä lillä toisen tavun i:n ja u:n 
vai ku tuk ses sa ensi ta vun vokaalis toon sekä Barturten ja sen etelä puolis
ten mur tei den vä lillä toisen tavun i:n ja e:n opposition esiintymisessä.

Vokaaleja on yhdeksän:

  lyhyet  pitkät
 suppeat i u ie uo
 puolisuppeat e å
 väljät a  aa åå.

Myös Wickman on esittänyt melkein samanlaista vokaalijär jes telmää. 
Hän mer kit see pitkät vokaalit toisella tavalla (e o Éa Éå) eikä hänellä ole 
ly hyttä puo li suppeaa etuvokaalia (1964: 326—327).

Nuorissa lainasanoissa esiintyy lisäksi [ö], esim. sööhkit ’hakea’.
Pitkät vokaalit ovat kaksihuippuisia, ja komponenttisia yksiköitä. 

Ly hyen ja pit kän vo kaa lin kes to ero on — toi sin kuin lyhyen konsonantin 
ja ge mi  naa tan kes to ero — usein hy vin vä häi nen, vaikkakin havaittava. 
Diftongien osat eroa vat usein fo neet ti ses ti mo nof ton geis ta. Esi mer  kiksi 
sanan kuos' sie ’vieras’ pa ra dig mas sa esiintyy laa dul li sesti kol men  laisia 
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ensi tavun diftongeja tai mo nof tongeja: nom. [G¶Σ˜Σ¥Ω™ºs sîe], gen. [G^u¢o^s s`iºe] ja 
pl.gen. [Gºu^ssi¤i], joista no minatiivissa esiin ty vän dif tongin osat ei vät esiin
ny sellaisinaan lainkaan monoftongeina. Tah din toisessa ta vussa on dif
ton gin ja monoftongin vapaata vaihtelua. Tämä liittyy siihen, että 
diftoangien ie ja uo lku  ja loppukomponentin ero yleisesti on pienempi 
kuin tahdin ensi tavussa. Siksi esim. HalÉasz ja Ruong merkitsivät ne 
lä hes säännöllisesti monoftongeina (vrt. lukuja 3.1.1. ja 3.1.5.).

Kaikki vokaalit voivat esiintyvät sanan ensi tavussa mutteivät kau
em  pana (ks. tau lukkoa 10). Vokaalien esiintyminen kauempana sanassa 
riip puu ta vun asemasta tahdin si säl lä eikä siitä, monesko se on sanassa. 
Kol mi tahtiset sa nat ovat tuiki harvinaisia ja aineistossa esiintyy vain 
sa  nas ta vuor ra sumuos ’van hin’ muoto ja, joissa kol mas tahti on kol mita
vui nen.

Yhdistämättömissä sanoissa ei esiinny lainkaan ensi tavua edempänä 
å:ta ja åå:ta. Aiemmin luvussa 3.3.2.2 on jo käsitelty verbien in koa tii vis
ta -kååh tietmuo  toa, jo ka muo dostaa yhdyssanan jälkiosan eikä ole 
yh dis  tä mättömän sa nan osa.

Lyhyet vo kaa lit a ja i voivat esiintyä kai kissa asemissa (pystyviiva 
osoit  taa tah din ra jaa): tjåh ka| hattatjav ’istuskella (pot.sg1)’, vuorra|sup-
mu| sav  tah ’van hin (akk.pxsg2)’, sil lijin ’siivilöidä (pret.pl3)’, tjuov kie|h tit-
tin ’kir kas tua (1. ge r.)’, tjåh ka| hat ta| pihtit ’istuskella (pl2)’. Lyhyt u 
esiintyy sa mois sa ase mis sa pait si kol man nen tahdin toisessa tavussa: 
smaah'ku| juh  tu tin ’maistua (impII.du2), tsaap mie|htuvvu|juskaa ’tulla 
lyödyksi (imp.×du3)’.
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Taulukko 10. Vokaalien esiintyminen eri asemissa

tahti: ensimmäinen  toinen   kolmas
tavu: 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
i  + + + + + + + + (+)
u  + + + + + + + (+) (+)
a  + + + + + + + + (+)
å  + – – – – – – – –
e  + + + + – + + + (+)
ie  + + – + + – + + –
uo  + + – – + – – – –
aa  + + – + + – + + –
åå  + – – – – – – – –
(suluissa olevista asemista ei ole esimerkkejä)



Sen sijaan e:n esiintyminen on hyvin suppeata. Ensimmäisen tahdin 
ensi ta vus sa se on vain yksi tavuisissa sanoissa, esim. le ’olla (sg3)’ (vrt. 
imp.sg2 ja neg. lie(h)) ja men ’mut ta’. Ensimmäisen tahdin toisessa 
ta vus sa e esiin  tyy vain apu sa noissa ku ten pronomineissa, numeraaleissa, 
postposi ti oissa ja pre po si ti oissa se kä ad ver beissä: kåj'tne ’joka (pl.iness.)’, 
kuok'te ’kak si’ (vrt. gen. kuok tie), lut ne ’luo na’ ja utne ’tänään’. Ad jektiivi 
tum'pe ’tyhmä’ on ai noa ni mi tys sa na, jos sa on toisessa tavussa e. Toisessa 
tah dis sa e esiintyy en sim mäisessä ja kol mannessa tavussa: kuottiehtemien 
’laiduntaa (2. gerundi)’, aajh tsahta laj men ’jää dä kiinni, joutua ylläte tyk si 
(pret.du1)’. Toisen tahdin toisessa tavussa si tä vas taa aina pit kä ie, esim. 
pret.du1 tjuoj ka tijmien ja toinen gerundi tjuoj ka ti mien ’hiih del lä’.

Eteläisissä murteissa Björkfjälletiltä Tjidtjakille ei ole oppositiota tah
din jäl ki ta vujen i:n ja e:n välillä vaan niitä vastaa yksi foneemi e. Se 
ään tyy j:n edellä sup peampana kuin muulloin, esim. tjåårvijst ’sarvi (pl.
elat.) on Tjidtjakilla [tÍÉçsºurÂ›i¤ist] mutta riem'sti ’vuoden vanha vasa’ on [r\
i^±±m^±±^ªsÂtʺ] (nä mä sanat ovat ete lämurteiden kannalta foneemisesti tjuurvejst 
ja riem'  ste).

Pitkät vokaalit ie, aa ja uo eivät esiinny lainkaan tahtien kol man sis sa 
ta vuis sa. aa puuttuu myös kolmannen tahdin ensi tavusta. Morfo fonolo
gi sesti ky se on sii tä, että pitkävokaalista suffiksia vastaa tahdin kol man 
nessa ta vussa ai na ly hyt vokaalinen suffiksi, esim. toinen gerundin -min ~ 
-mien (vuol' kie min ver bis tä vuol'kiet ’läh teä’ mutta tjuojkatimien ver bis tä 
tjuojkatit ’hiih del lä’), pree sen sin kaksikon kolmannen persoonan -pa(h) ~ 
-paa (vuolkiepa mut ta tjuoj ka te paa) ja su perlatiivin -mus ~ -muos (tip-
maa  mus ’peh meä’ mut ta sen rin nal la tip maa su muos). uo esiintyy ensim
mäi sen tahdin kah den en sim mäisen ta vun lisäksi vain toisen tahdin toi
sessa ta vussa, esim. vuor ra su muos ’van hin’.

3.4.2.1.  Vokaalien allofonit

Taulukossa 11. seuraavalla sivulla on esitetty Ruongin Bart urten ja 
Tjid tjakin murteiden muistiinpanojen mukaiset ensi ta vun vo kaa lien 
allofonit (harvi nai sem mat al lo fonit ovat sulkeissa; pit kien vokaa lien 
yhteydessä on esi tet ty myös ensi ja toi sen ta vun ra jan kon so nan tis ton 
kesto merkin nöin x, xx, x'x).

Allofonit ovat hyvin samanlaiset metafoniatapauksia lukuunotta mat
ta myös Bart urten poh jois puo lei sissa murteissa. Svaipan ja Rasjvär tan 
murteessakin al lo fonit ovat lä hes sa mat kuin Barturtella ja Tjidtjakilla 
(vrt. La ger crantzin vo kaa li tau lukkoja 1926: 184 ja 1939: 1223—
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×1229). Ainoastaan Rasjvärtan mur teen a:n me ta fo nia muo to [¶™] on väl
jempi kuin muissa mur teissa. La ger crantzin mu kaan lyhyt a on Svaipalla 
ja Rajsvärtalla [¢a]:na suppeampi kuin pit kä aa. Ruon gin vähäiset näiden 
murteiden muistiinpanot eivät tue La ger crantzin käsitystä.

Ensi tavua kauempana vokaalien allofonit ovat pääpiirteissään sa mat 
kuin en si tavussa. Huomattavin ero on se, että diftongit uo ja ie eivät 
avar ru tahdin toi sessa tavussa yhtä selvästi kuin tahdin ensi tavussa. 
Ha lÉasz ja Wik lund sekä usein myös Ruong kirjoittavatkin diftongin ase
mes ta pitkän vo kaa lin.

3.4.2.2.  Vokaaliassimilaatio

Tahdin ensimmäisen ja toisen tavun vokaa lien välillä vaikuttaa sekä 
prog res sii vi nen labiaaliassimilaatio että metafonia eli regressiivinen sup 
peus tai eti syys assi milaatio. Ne ei vät vaikuta limittäin, koska niiden 
esiintymisehdot ovat toisensa poissulkevat.
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Taulukko 11.
Ensi tavun vokaalit Barturten ja Tjidtjakin murteissa

arkki- allofonit allofonit toisen tavun
foneemi yleensä i:n ja u:n edellä
a a (πa) i
å „o („≥o,≥o) u
i i i
u u (≥u) u
e ¢ä, ä, ä` —

aa x $a, ºa $¢ä, $ä (T myös ºä)
 xx ºa, ^a º¢ä, ºä, ^ä, ¢^ä
 x'x a` ¢ä`, ä`
åå x $„o,º„o(≥ºo) ^uµ, ºuµ ($u)
 xx º„o,^„o (≥ºo^≥o) ºuµ, ^uµ (≥ºuµ, ºu)
 x'x „o`,^„o (≥o`) u`
ie x iºe, i^e ∞\ı,iº„e,î„e,($„e)
 xx i^e, ie`, iºe \i`,ª\ı,i„e`,i^„e,(iº„e,ªı)
 x'x i¢ä (iä, ä`) \i`,i„e`,ßıΣ„e (\i`)
uo x ^u^„o,^u„o $uµ, ºuµ

 xx ^u„o,u`„o,^u^„o (^u„o`) ºuµ, ºu (T harvoin^u„o)
 x'x ≤Σ˜Σ¥Ω™,≥Σu¥ΩΣ„a,Σ≥u¥Ω¶Σ™ u`µ, u`, uµ



3.4.2.2.1.  Metafonia

Barturten ja sitä eteläisemmissä murteissa on täydellinen muita tahdin 
en   si ta vun vo kaaleja kuin i:tä ja u:ta koskeva metafonia, jonka laukaisee 
toi sen ta vun i ja u. Sen seurauksena toisen tavun i:n ja u:n edellä ensi 
ta vus sa ei ole a:n ja i:n, å:n ja u:n sekä uo:n ja åå:n oppositiota, esim.

[ilmij] = pl.gen. ’ilma; maailma’ (nom. il'pmie) ja ’taivas’ (nom. al'pmie);
[juºhtusav] = akk. ’taival’ (nom. jåtuos) ja akk. ’(villi)eläin’ (nom. jutuos);
[tºujij] = pl.gen. ’käsityö’ (nom. tuoj jie) ja pret.sg3 ’murtaa’ (inf. tååj jiet).

Toisessa ja kolmannessa tahdissa metafonia kos kee vain a:ta, kos ka å 
ja åå eivät esiinny näissä tahdeissa, esim. sukatastij [s¶˜Ga Dis`ti¤i] ’sou taa 
no pe asti tai vä hän (pret.sg3)’ (inf. sukatas'tiet) ja tjåh ka hat tin [tÍÉçsoº˛Go hiºD D\
in] ’is tus kel la (pret.pl3)’ (inf. tjåhkahattat).

La ger crantzin kieliopin mukaan å:n ja a:n meta fo nia muodot [¶u] ja [\i] 
(~ Rasj vär talla [¶™]) ja eroaisivat väljempinä u:sta ja i:sta (1926: 184). 
To del li suu des sa La ger crantz merkitsee myös a:n metafoniamuodon toisi
naan [i]:nä (esim. 1926: 105 pas'ti [pi$st„e] ’lusikka’) ja i:n toisinaan [\i]:nä 
(esim. 1957: 13 sil pav [s\ile p¢åw] ’hopea (akk.)’). Hän mainitsee myös täs
tä teks ti ko ko el man sa joh dan nos sa (1957: 11). HalÉaszin, Wiklundin ja 
Ruongin mu kaan sekä a:n me ta fonia muo to että i voivat ääntyä sekä sup
pe ana [i]:nä et tä väl jem pä nä [\i]:nä tai [„e]:nä, jotka ovat vapaassa vaih
telussa keskenään (vrt. HalÉasz 1896: XII). Myös kään å:n metafonia muo
dot ja u eivät eroa toi sis taan. La ger crantzin kie li opis saan esittämä a:n ja 
å:n me ta fo nia muo to jen ja i:n ja u:n sup peus ero ei saa myös kään vahvis
tusta Ruon gin vähäi sis tä muis tiin pa noi sta La ger crantzin kie len op paalta 
Ma ria Pers sonJohans so nil ta, esim. vattiv [viºDßDʺv] ’an taa (pret.sg1)’ (vrt. 
La ger crantz 1939 n:o 10 [v\i^t^t„e≠w]) se kä Ruongin käsikirjoitukses sa låh kih 
[luº˛G\iʺh] ’lu kea (pret.sg2)’).

Tahdin toisen tavun vokaali vaikuttaa myös ensi tavun ie:hin ja 
aa:han, esim. Tjid tjakilla ja Bart ur tella hier'kie ’poro här kä’ : pl.gen. 
[hªırkij], vaal 'tiet ’ot taa’ : pret.sg3 [vº¢äºltij] ja åådartiepmie ’suonenisku’ : 
pl.akk. [≥ºo∂ortiº„emi¤iJt]. Kui ten kaan tällä metafonialla ei ole merkitystä 
vokaalien op po si tioihin.

Metafonian luonne ja asema ovat selvästi erilaisia arjeploginsaamen eri 
murteissa. Eteläisimmissä Björkfjälletin, Svai pan, Rasj vär tan ja Tjid tja
kin murteissa kyse on yksiselitteisesti fo nee mi vaih te lusta, kos ka toi sen 
tavun e ja metafonian aiheuttava i ovat ai na kin osit tain su lau tu neet yh 
teen. Esimerkiksi Wiklundin Björkfjäl le til tä mer kitsemät nom. [bisst™] 
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ja pl.gen. [bi^stªı] ’lusikka’ sekä iness. [dann™] ’tääl lä’ vastaavat poh jois
mur tei den muotoja pas'ti, pastij ja tanne. Myös La ger crantzin Svai pan ja 
Rasj vär tan murteiden sekä Ruon gin Rajs värtan ja Tjid tja kin mur teiden 
mer kin nöis tä il me nee, ettei niis sä kään mur teis sa ole toisessa ta vus sa i:n 
ja e:n op positiota. Mai nitut sa nat ovat kolmessa ete läisimmässä mur tees
sa fo nee misesti /pis'te/, /pis tej/ ja /tanne/.

Barturten murteessa sekä yhdellä Barturten—Arvesin seka mur teen 
pu hujalla, Per Gimmonilla metafonia on sään nöllistä. Näissä murteissa 
on myös ero me tafonian ai heut ta vien toisen tavun vokaalien ja muiden 
vo kaalien vä lil lä. Metafo niat to mia muo to ja tavataan vain hyvin nuo ris
s a lainasanoissa (esim. vaanli [vºanli] ’taval li nen’ < ruot sin van lig), pi ka 
pu  hei sissa kahden sanan yhteenliittymissä (esim. mah lin [mal lin] ’mit kä 
oli vat’) sekä ää nit teissä, joissa kielenopas puhuu ajoittain kan san kie len 
ase mes ta kirja saamea. Näis sä mur teissa on toi sen ta vun i:n ja u:n edel lä 
en si ta vun arkkifoneemien a:n ja i:n ase mesta foneemi /i/, å:n ja u:n ase
mesta foneemi /u/sekä uo:n ja åå:n ase mes ta foneemi /uu/. Kah des sa 
en sim mäi ses sä ta pa uk sessa fonee mi on sup peam man arkkifo nee min kal
tai nen. Foneemi /uu/ ään tyy tavallisesti sup peana mo noftongina [u]:na, 
har  vem min lievästi avar tu va na dif tongina [u„o]:na, jotka eroa vat puoli
sup peasta monoftongista åå:sta ja sel västi avar tu vas ta difton gista uo:sta.

Barturten pohjoispuolella metafonia vähenee kohti pohjoista. Bart ur
ten—Ar ve sin sekamurretta puhuvalla Margareta Bengtssonilla ja ar ve si 
lai sella Lars Nils son Sjaggolla on a:n metafo ni sen ja metafoniattoman 
muo don va paa vaih te lu, mutta å:sta ja åå:sta vain metafonisia muotoja 
sekä aa:sta enim mäk seen me tafoniattomia muotoja. HalÉaszin kielenop
paiden puhuma murre on oleel lisesti sa manlainen. Ainoa merkittävä ero 
on se, että myös å ja åå ovat usein me ta fo niattomia. Arvesin murteessa 
metafonia vaikuttaa ainoas taan åå:hon ja å:hon. Qvigstadin Fausken 
teksteissä ei esiinny lainkaan a:n, aa:n, å:n ja åå:n metafonisia muotoja, 
joskin kyse voi olla hyvin myös Qvig sta din tai kie len op  paan normaalis ta
mista muodoista.

Kaikissa murteissa diftongit ie ja uo yleensä oikenenevat suppeiksi mo 
nof tongeiksi toisen tavun i:n ja u:n edellä. Näiden rinnalla esiintyvät har vem
min lievästi avartuvat dif ton git [i„e] ja [u„o] muissa lähteissä pait si Wik
lun din Björk fjälle tin murteen muis tiin panoissa. Wiklund merkitsi muu
ten kin usein Ruon gin ja La ger crantzin kuuleman diftongin sijasta 
mo nof ton gin. On mah dol lis ta, et tä Björk fjälletin murteessakin on ollut 
sup pean monofton gin rinnalla lievästi avar tu va dif ton gi ku ten muissakin 
mur teissa. Qvig sta din ke rää missä Fausken teks teis sä on va paa vaih telu 
oi ke ne mat tomien ja oien nei den dif ton gien välillä, esim. vui ni ~ vuoini (/
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vuoj  nij/) ’nähdä (pret.sg3)’ (1926: 518 ja 526).
La ger crantzin mukaan Rasjvärtan murteessa a:n metafoniamuoto ei 

ole suppea [i] vaan selvästi väljempi [¶™] (1926: 184). Kieliopin esimer
keistä sel vi ää, että Rasj vär tallakin esiintyy rinnalla suppea vokaali esim. 
sanoissa njam miv ’imeä (pret.sg1)’ (mts.), savvunav ’suvanto (akk.)’ (mts. 
131), hanngu ’alli’ (mts. 242). Li säksi joissakin sanoissa on a:n me tafo
nia muodoissa vä lil lä [¶™], vä lil lä taas [\i], esim. passum ’paistua (part.× 82

perf.)’ (mts. 242 ja 263). Ainoat muissa läh teis sä kuin La gercrantzilta 
tavat ta vat esi merkit a:n väljästä metafonia muo dos ta ovat Wik lun din 
Björk fjälletiltä merkitsemä avuhtis [ävutis] ’selkävyö’ (vrt. av vie ’vyö’) 
ja Ha lÉaszin jah kie ’vuo si’ sa nan metafoniamuodot, esim. pl.gen. ja kij 
[jäkªı] (1896: XVIII). Jälkim mäi sessä ta pa uksessa metafoniaan on ilmei
ses ti vai kut ta nut sy no nyy mi nen jaah pie, jon ka metafonia muo dois sa on 
sään nön mu kaisesti väl jä vo kaa li, esim. pl.gen. [jºäpªı]. Ilmeisesti a:n väl jät 
me ta fo nia muo dot ovat ar je plo gin saa mes sa poik ke uk sia, joiden taustalla 
on pyrkimys saa da pit kän aa:n ja ly hy en a:n me ta fo nia yh den mu kai seksi. 
La  ger crantzin esit tä miin tie toi hin on suh tau dut tava va ra uk sin, kos ka 
hä   nen ai neis tonsa on paitsi vä häinen myös risti rii tai nen.

La ger crantzin mukaan verbissä massiet ’kadottaa’ ei esiinny metafo
niaa Rasj vär tan murteessa (1939 n:o 3710; kieliopissa 1926: 188 on 
in finitiivi virheel li sesti massat). Ruon gin ja HalÉaszin mukaan sanassa on 
Barturten—Ar ve sin se ka murteessa nor maali metafonia. On mahdoton 
päätellä, perus tuu ko La ger crant zin tieto vir he merkintään, kielenoppaan 
huolimatto muuteen vai kie len oppaalla to del la esiin tyneeseen poikkea
maan.

3.4.2.2.2.  Labiaaliassimilaatio

Progressiivisessa labiaaliassimilaatiossa ensi tavun puolisuppeat pyö reät 
mo nof tongit å ja åå assimiloivat toisen tavun a:n [o]:ksi, esim. jåhka [joºh-
ko] ’jo ki’ (vrt. HalÉasz 1896: XI—XII ja La ger crantz 1926: 191—×192). 
Toisessa ta vus sa ei tavata [o]:ta muualla kuin mainittujen ensi ta vun vo 
kaalien jäljessä. å ja åå esiintyvät vain yhdistämättömän sanan ensi tah
din ensi ta vussa ei kä il miö siis voi esiin tyä kauem pana sa nas sa (vrt. tau
lukkoa 10 sivulla 74).

Barturten pohjoispuo li sis sa mur teis sa ly hy en kon so nan tis ton jäljessä 
toi sen ta vun a ääntyy pitkä nä [ºa]:na ja vas taa vas ti ensi tavun å:n ja åå:n 
jäl jessä [ºo]:na. Sen sijaan toi sen ta vun al kupe räi nen aa ei muu tu kos kaan 
pyö reäksi. Bart urten—Arve sin seka mur teessa toisen ta vun pitkä [ºo] on 
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muuttu nut edel leen sporadisesti toi sen tavun uo:n kaltaiseksi, esim. Per 
Gim monilla jå kav [jo G^u^ow] ’joki (akk.)’ ja Mar ga re ta Bengts so nilla håå-
laj [hºolºµ¤i] ’sanoa, puhua (pret.sg3)’.

Labiaaliassimillaatio on säännöllistä ja näennäisiä poikkeuksia on vain 
muu ta ma. Niissä on kyse virheellisestä tai epätarkasta merkinnästä eikä 
itse kie les sä olevas ta epäjohdonmukaisuudesta. La ger crantzilla on eni ten 
poik ke uk sel li sia muo toja. Sanassa [ÉçC„o^v^va] ’puron uo ma’ (1939 n:o 662) 
ensi ta vun vokaalin väl jyys voi yhtä hy vin viitata å:hon kuin u:hun. Ruon
gin muis tiin panot Bart ur tel ta ja Arvesilta kertovat sanan olevan fonee
misesti tjuvva. La ger crantzin mer kin nän epätäs mällisyydestä ker too 
myös se, että sanassa näyt täisi olevan ensi ta vun lyhyen vo kaalin jäljessä 
tun tematon geminaatto jen as tevaihtelu, sekä se, et tä toisessa ta vussa on 
[a], vaikka odotuksenmukaiset vaih toehdot oli si vat joko [¢a] eli /a/ tai 
[^a] eli /aa/. Sanaa [ ÉçCo$Hp¢a] ’lakki’ (1939 n:o 713) vastaa Ha lÉa szin ja 
Ruongin mukaan tjuhpa, joten La ger crantzin sanassa on ensi ta vussa vir
heel li nen vo kaa li. Sanassa [mo^wK̂ K¢at] ’syn ke tä (taiv as ennen myrs kyä)’ ei 
esiinny myös kään labiaaliassimilaatiota (1939 n:o 3925). Tämä lienee 
eri mer kityksestä huo limatta sama sana kuin Ruongin Bart ur tel ta muis
tiin pa nema muv'kat ’tap paa nopeasti ja leikilli sesti (kärpä nen tms.)’. 
Sa nassa kåhpat ’kovertaa’ (1939 n:o 2561) on puolestaan muuuten sään
nöl li nen la bi aali as similaatio, mutta infinitiivissä on toi sessa tavussa sen 
sijaan [¶u„o]. Ky sees sä on varmasti vir heellinen merkintä. La ger crantz on 
kir joit tanut teks teissä väärin [T̂o^˘p¢al„en] ’siepata (pret.pl3)’ (1963: 83; 
sana puuttuu sa na kir jasta), koska se on kie liopissa kol me kertaa asus sa 
[t„oΣΩp^p¢al„en] (1926: 35, 46 ja 76; tätäkään ei löydy sanakirjasta). Myös 
Ruon gin muis tiinpanoissa on tä mä tuop' pa litverbi. La ger crantz on teks
ti ko ko el mas saan mitä ilmeisemmin erehtynyt luu le maan sanaa verbin 
tååh puot ’tarttua’ joh dok sek si ja sik si poikennut al ku pe räi sestä mer kin
näs tään. Sen sijaan sana pår' ka sa ’pöl ly tä (sg3)’ on kir joi tet tu kie liopissa 
vää rin il man la bi aa li assi mi laa tio ta (1926: 43) mut ta sa na kir jas sa on 
toisessa tavussa as similoi tu nut vo kaali (1939 n:o 5077:10).

Ainoa HalÉaszilta löytyvä labiaaliassimilaation kannalta poik ke uk sel li
nen sa na on kåår' kngat ’pysähtyä’. Sana esiintyy vain kerran teksteissä 
(1893: 143 pret. sg3 koroknaj). Luultavasti tässä on kyse inkoatiivi joh
doksen muo dos ta kåår' kngaaj, sillä HalÉaszin karkeahko kirjoitustapa ei 
aina muulloinkaan ero ta pe rus ver biä sen in koatiivi joh doksesta. Sanakir
jan virheellinen muoto pe rus tu nee sii hen, että HalÉasz on huo limatto mas
ti rekonstruoinut perusverbin tun tien to del li suu dessa vain sen in koa tiivi
johdoksen. HalÉaszin teksteissä ja sa na kir jassa on mo nia muitakin sa noja, 
joissa ensi tavun [o]:n tai [ºo]:n jäl jes sä on toi ses sa ta vus sa lyhyt [a]. Täl
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laisissa tapauksissa on kuitenkin kyse siitä, ettei HalÉasz erottanut aina 
toi sen tavun ly hyt tä pitempiä vokaaleja lyhyistä vokaaleista.

3.4.2.3.  Toisen tavun a:n piteneminen

Arvesin murteessa vastaa Barturten ja eteläisempien murteiden tah din 
toi sen tavun lyhyttä a:ta yksinäiskonsonantin jäljessä pitkä [a]. Bart  ur
ten—Ar ve sin sekamurteessa on sekä Ruongin että HalÉaszin aineiston 
pe rusteella va paa vaih telu etelämurteiden lyhyen ja Arvesin murteen 
pite nevän [a]:n välillä.

Etelämpänä Barturten, Tjidtjakin ja Svaipan murteessa lyhyt a pite
nee epä sään nölli ses ti ainoastaan sa nan ijja ’yö’ heikkoasteisissa muo dois 
sa. Sanaa ei esiin ny Wik lundin Björk fjäl letin murteen muistiin pa nois sa. 
La ger crantz on kir joit ta nut sa massa lau sees sa esiin tyvän yksikön akku
sa tii vin toisaalla [i¨√^¢av] (1963: 85) ja toi saalla [i¨√¢av] (1926: 38) se kä 
mo  ni kon ak ku sa tiivin yhtäällä [i¨√^¢ajt] (1926: 41) ja toi saal la [i¨√¢ajt] 
(1963: 86). Tämä hor jun ta kertoo paitsi La ger crantzin mer kin tö jen 
epä  täs mäl lisyydestä myös sii tä, että Svaipan mur tees sa kin esiin tyy ijja
sanan heik   ko astei sissa muo dois sa samanlainen horjunta kuin Bart  ur ten 
ja Tjid tjakin murteissa. Toi sen tavun vokaalin piteneminen ij jasa nan 
heikossa asteessa on lek si kaa lis ta, koska on mahdotonta löytää miele
kästä fo no logista sääntöä, joka selit täi si, miksi täs sä sanassa vokaali 
pi tenee mut tei esi merkiksi sanassa mijah ’me’.

3.4.2.4.  Vokaalin sisäheitto

Vokaalin sisäheitto on arjeploginsaamessa lähes tuntematonta, sillä 
ai noas taan Lagercrantz on merkinnyt muistiin kaksi tapausta Svaipan 
mur teesta: kul' ta lit ’kuunnella’ verbin deminutiivi joh dos kultlattat (1939 
n:o 2781: 330; kuiten kin si sä heitoton muoto n:o 2618 sg1 kul' ta lattaav) 
ja vuojjiet ’ajaa’ verbin in koa tii vijohdos vuoj-kååh tiet odotuk sen  mu kai
sen muo don vuoj jie-kååhtiet ase mes ta (1926: 49 ja 1957: 16). Mo lem
mis  sa sa nois sa si vu paino on toi sella ta vul la. Jälkimmäinen sana on todel
li suu dessa yh dyssana, jos sa al ku osana on ver bin vahvaasteinen vartalo 
ja jäl ki osana fi niit tinen epä it se näinen in koatiiviverbi. Vo kaalin sisä heit
to on muu toin tun te ma ton arje plogin saa messa ja La ger crantzin muis
tiin mer kitsemät muo dot selit tää hänen kielen op paansa Ma ria Pers son
Jo hans sonin sorselelaisen puolison puhuman uumajansaamen vai ku tus.
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3.4.3.  Vokaalien ja konsonanttien väliset kombinaatio rajoi-
tuk set

Arjeploginsaamessa on vain yksi selvä vokaalien ja konsonanttien vä li nen 
kom bi naatio ra joitus: sa nanalkuista v:tä ei voi seu ra ta muita pyörei tä 
vo  kaa leja kuin uo eikä uo esiin ny lainkaan sa nan alus sa. Ainoa sana, jos sa 
sananalkuista v:tä seu raa åå, on Ruongin Tjidtjakin ja Barturten mur
teis ta muis tiin panema våån'ta ’maa  myy rä’, jo ka ilmeisesti on tunnet tu 
koko arje plo gin    saa messa. Toinen mah dolli nen poik keus on HalÉaszin sa na
kirjassa esiin ty vä våång' na [voñna] ’vau nu’, jon ka hän on kir joittanut rin
nan myös [vπañna], jo ka viit tai si fonee mi seen asuun vaang' na. Jäl kim mäi
sen asun puo lesta pu huu se, että la biaalisen v:n jäl jessä muul loin kin a tai 
aa voi vat ääntyä pyö reinä, (esi mer kiksi HalÉasz kirjoitti sanan vah kuo 
’viik  ko’ [vohh kºu ~v∏ahhkºu]). It se asiassa kom binaatio ra joi tuk sen ole mas
sa  olosta ker too se kin, että a ja aa voivat mui hin fonee mei hin se kaan tu
mat ta muut  tua å:n ja åå:n kal tai sik si sanan al kuisen v:n jäl jes sä.

Vaikka kaksitavuisilla ievartaloisilla verbeillä ja substantiiveilla toi
sen ta vun ievo kaalia näyttää vastaavan j:n edellä aina ivokaali, teki
jän nimi joh dok sissa toi sen tavun ie esiintyy ennen j:tä (esim. jåhtiet ’kul
kea’, pret.sg3 jåtij mutta jåh tiej ’kulkeva’). Ilman iejtekijännimi joh dok
sia olisi kyseessä toinen täydellinen kom bi naa tiorajoitus.
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4.  Taivutusoppi

4.1.  Morfeemirakenne

Paradigman muotojen eroa voi kantaa 1) suffiksin ero (gen. nama — 
akk. na mav — iness. naman ’nimi’); 2) astevaihtelu (nom. nam ma — gen. 
na ma), 3) vartalon loppuvokaalin ero (sg1 vattaav — pret.sg1 vattiv ’an 
taa’). Usein muo toja erottaa toisistaan usea tekijä, esim. sg3 kåårru [k̂ur -
ru]— pret.sg3 kåå ruoj [kºo ruoj] ’ommella’ (kaikki kolme tekijää; lisäksi 
as  te vaih telusta seu raa en si ta vun vokaalin pituusvaihtelu ja toisen ta vun 
vo kaa li vai kuttaa ensi ta vun vo kaalin laa tuun). Astevaihtelua ja varta
lon loppu vo kaalin eroa ei voi en nus taa ään ne ym päristöstä.

Vartalon ja suffiksien rajaa ei voi määritellä aina yksiselitteisesti. 
Tä mä kos kee erityisesti tapauksia, joissa paradigman muotojen oppo si
tio ta kantaa vain vartalon loppuvokaalin ero (esim. sg1 vattaav — pret.
sg1 vat tiv ’antaa’, sg1 maa liestav — pret.sg1 maaliestiv ’laittaa ruokaa’) 
tai loppu vo kaalin olemassaolo (esim. nom. ietnam — gen. ietnama ’maa’). 
On tosin myös sa noja, joissa ai no as taan suf fiksien ero kantaa muoto jen 
op po si tio ta eikä sanan segmen toin nis sa ole ongelmia. Jot kut uvar ta loi
sista sub   stan tii veis ta ovat tällaisia, esim. hanngu ’alli’, pie nu ’ru ko us  päi
vä; har    taus het ki’ (akk. hannguv ja pienuv).

Kieliopin kirjoituksen näkökulmasta yksinkertaisinta ja käytännöl li
sin tä on katsoa, että parillistavuisilla ver beil lä ja nomineilla var talo on 
vokaaliloppuinen ja että niillä voi olla useita ali var ta loita.

Erityyppisiin vartaloihin voidaan liittää erilaiset päätteet. Tä mä kos
kee mm. ver bien preesensin kaksikon ja monikon toisen persoonan päät
teitä (esim. du2 vattiepiehtien — pot.du2 vattitjiehpien ’antaa’).

4.2.  Verbit

Muilla verbeillä kuin ’olla' ja kieltoverbillä sekä nesessiivisillä apu ver 
beil lä kal ka-, vier'htit- ja atja- ’täytyä’ — Svaipalla ja Björkfjälletillä 
il meisesti myös nesessiivisellä ver bil lä tjuov va rit tai tjuov vurit — on täy
del linen taivutus. Verbit tai puvat fi niittisesti mo duk sis sa, ai ka muo dois sa 
sekä persoonissa. Pääluokkia ei ole, sillä muo dol taan ja mer ki tyk sel tään 

Morfeemirakenne 83



yh te näinen passiivi puuttuu (vrt. La ger crantz 1926: 72 ja Ruong 1943: 
36—42). Infiniit ti nen tai vu tus ei ole yhtä selkeä kuin finiittinen. Moni 
ver bimuo to on in finiittisten muo tojen ja no mi nien tai adverbien ra jalla 
tai esiintyy niin harvoin, ettei sen kuu lumi nen ver bin paradigmaan ole 
var maa. Erillisessä katsauksessa käsitellään johdokset, jotka on yleensä 
laskettu verbin infiniittisiksi muodoiksi.

Poikkeuksellinen on amaah ’jotta ei’ + infinitiivi rakenne, jossa ei ole 
lain kaan finiittistä verbiä. amaah on taipumaton konjunktiivi, esimer
kik si sg1 mån kal kav kaah' tit, vaj amaah jårrat ’minun täytyy varoa, jotta 
en kaadu’ ja vaar'rit vanj vier' htijin, amaah påduos naavhkaah vuol'kiet 
må  lut alaas ’täytyi kuitenkin va roa, jotta hajallaan olevat poroparvet 
ei vät lähde sekoittuen toisiinsa länteen’. HalÉasz pi tää amaa(h)sanaa 
kon junk tiona ja Lagercrantz apu sanana (HalÉasz 1896 s.v. amºa; Lager
crantz 1926: 39). La gercrantzin mukaan sana on toiselta tavultaan 
ly hyt vo kaa    linen ama, mille käsitykselle ei löydy tukea muista arjeplogin
saamen lähteistä, sil lä myös Wik lundin muis tiinpanoissa ja Grund strö
min teks teissä on aina pitkä vo kaa li nen amaa(h). HalÉaszin sanakirjassa 
on mainit tu rin nak kais muo toi na ap  ma, ap maa ja ap masam, joita ei tun
neta muista arje plo gin saamen läh teis tä. Nä mä ovat il mei sim min kirj
asaamen perua, koska muut läh teet tun tevat ai no as taan amaa(h)muo
don. ap masam esiin  tyy HalÉaszin teks teissä vain ker ran: paar tnij tis kåt-
tjuh ta laj ijaan, ap ma sam kalkam tjaah tsie sijaa lah ta sijta man nat ’hän pis
sat ti lap sen sa yöl lä, jottei hei dän ni veliinsä tu li si vettä’ (1893: 92).

4.2.1.  Verbien vartalo- ja taivutustyypit

Verbien vartalotyyppejä on kolme: parillistavuiset, pa ri ton ta vuiset ja 
su pis tu ma verbit (vrt. La ger crantz 1926: 122). Parillistavuisten ja pa ri
ton tavuisten ver bien päät teet eroa vat osittain toisistaan. Supistuma ver
bit tai puvat osin ku ten pa rillis ta vuiset ja osin kuten paritontavuiset ver
bit. Pa ril lis ta vuisilla ja su pis tu ma ver beillä on alaryhmiä, jotka eroavat 
toisistaan vartalon vii mei sen ta vun vo kaa lin osalta.

Parillistavuisia ja supistumaverbejä yhdistää useimpien persoona päät
tei den yh denmukaisuus, parillistavuisia ja paritontavuisia vartalon 
ta vu luvun vaih te le mat tomuus sekä paritontavuisia ja supistumaverbejä 
var talon aste vaih te lut to muus.
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4.2.1.1.  Parillistavuiset verbit

Näiden verbien infinitiivi sekä indikatiivin preesensin muodot pait si kak
sikon kolmannen persoonan muoto ovat parillis tavui sia. Parillis ta vui sia 
verbejä on kaksi ja nelitavuisia. Edel liset ovat ie-, a- ja uovarta loi sia, 
esim. pååhtiet ’tulla’, kul lat ’kuul la’, kåår ruot ’om mel la’. HalÉasz mai nitsee 
lisäksi ovar ta loi set verbit (1896: XXXI), joiden toisen ta vun [o] on 
to del lisuudessa ensi tavun å:n ja åå:n jäljessä a:n allofoni. Ne li ta vuisia on 
vain ie- ja avar ta loi sia, esim. vaat tsa tjas' tiet ’al kaa kä vellä vä hän’ ja 
pa kaatallat ’opettaa. Edel lä mainitut verbit ovat aste vaihte lul li sia ku ten 
enem mistö paril lis tavuisista ver beis tä.

On myös as tevaihteluttomia pa ril lis ta vui sia verbejä, joiden vartalon 
toiseksi vii meisessä ta vus sa on ly hyt vokaali ja sen jäl jes sä vaihtele ma ton 
ge mi naat ta tai h:n ja plo sii vin yhty mä tai klusiilin ja sa ma paik kai sen 
na saa lin yh tymä, esim. vat tiet ’an taa’, kahtjat ’pu dota’, låk kuot ’ir rot taa, 
mur taa’, puok' taa tah tiet ’ta lut taa’, lah ka nattat ’lä hes tyä (frekv.)’. Myös 
ne sessiivinen apuverbi atja- ’täy tyä’ ja ai na kin Tjidtjakin mur tees sa ja 
poh joi sem pa na myös kalka- ’täytyä’ ovat as te vaih te luttomia. Kui tenkin 
HalÉaszin sanakirjassa on jälkim mäi sestä ha ku sa na na vah vaas tei nen var
talo, vaikka teksteissä sana on as te vaihteluton (1896 s.v. kalΣaka). 
Sa moin La ger crantzin sa na kir jassa on mainittu vahvaastei nen in fi ni tii
vi, jota ei esiinny hänen kie li opis saan ei kä teksteissään (1939 n:o 1895; 
Ma ria Pers sonJohanssonin lä het tä missä teksteissä hän on nor maa lista
nut kalkaver bin astevaih telul li seksi, esim. 1957: 24 sg3 [K¢alK K^a], mi kä 
ei välttämättä vas taa kielenoppaan todellistä ään tämys tä. Myös Grund
strö  min (1958) ja Qvig sta din (1929) teksteissä sekä Ruon gin väi tös kir
jassa (1943) on kal kaverbi nor maalistettu usein aste vaih te lul li sek si, 
vaik ka Ruongin sa moihin mur teisiin pe rus tu vis sa foneettisissa teks teis sä 
ei ole viit tei tä as te vaih te lus ta. kal kaver bin var ta lo on yksinker tais tunut 
Ruon  gin muis tiin pa no jen mu kaan Tjid tjakin murteessa ja poh joisempana 
usein kaka:ksi.

Kuusi ta vui sista parillistavuisista ver beis tä ei ole esimerk kejä, vaikka 
niitä var maan voi esiin tyä, sillä Ruongin muistiinpanemalla su pis tuma
ver billä tsiek ki mah tieh tuv vut ’tulla viitoi tetuksi (tie tai polku)’ voi ilmei
sesti olla -uvvatjoh ti mi nen rin nak kaismuoto, joka kuu luisi parillis tavui
siin ver bei hin. Myös inkoatiivi joh din -kååh tiet muodostaa pääl li sin puo lin 
kuu si ta vui sia ver be jä (vrt. Ruong 1943: 221—222), mutta joh timen vah
va sivu pai no se kä ai nut laa tuinen en si ta vua edem pänä esiin tyvä -åå- 
viit   taavat sii hen, et tä todelli suu dessa on ky se yh dys sa nasta, jossa al ku
osa na on vahvaas teinen ver bi vartalo ja loppu osa na fi niit ti nen inkoa tii
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viverbi, esim. kieh'tjalatta-kååhtiet ’al kaa koe tella’.

4.2.1.2.  Paritontavuiset verbit

Paritontavuisia verbejä on yksi, kolme ja viisitavuisia. Ne ovat aina 
aste vaih teluttomia. Ensin mainittuja on vain kaksi: ’olla'verbi (sg1 lev, 
infinitiivi puut tuu) ja kieltoverbi (sg1 iv, in fi ni tii vi puut tuu). Tosin kiel
toverbilläkin on kak si tavuinen pre te ri tivartalo ittji- ja im pe ra tii vivar ta
lo allu- tai iellu- sekä ’ol la'ver bin imperatiivimuodot ja lähes kaikki 
in fi niittiset muodot rakenne taan verbistä år ruot ’oleskella, pysyä’. Viisi
ta vui set ver bit ovat hy vin har vi nai sia (esim. raaj' tarah'talit ’laittaa 
ti ka puut (frekv.)’). Sen sijaan kolmitavui set ver bit ovat ylei siä (esim. 
maa liestit ’laittaa ruo kaa’). HalÉaszin sana kirjassa ja teks teissä on 
kolmita vui  nen verbi ri tjierut ’me te löi dä’, joka taipuu ku ten supis tu ma
var taloi nen verbi ja jollaista ei tun neta muis ta lähteistä (1893: 51 sg3 
ritjie ru ja, 1896 pret.sg1 ri tjie rujiv). Tä mä lai na sa na ruotsin regeraver
bistä on mukautunut yksitavuisella tahdilla alkavaksi supistumaverbiksi.

Björkfjälletin ja Svaipan murteissa pohjoisempien murteiden aasu pis
tu ma ver bejä vastaa vat osit tain kolmitavuiset jvartaloiset verbit, joi den 
preteritissä käy tetään monikon kolmatta persoonaa lukuunotta mat ta 
kui  ten kin kaksitavuista var taloa (vrt. seu raa vaa lukua).

Ollaverbillä on eri muodoissa ja eri murteissa vartalot le-, lie- ja li-. 
Var ta lo li- on yksinomainen potentiaalissa, indikatiivin preteritin yksi
kön persoo nis sa ja monikon kolmannessa persoonassa. Muissa muodoissa 
kaksi tai kol me var taloista le-, lie- ja li-vaihtelevat murteittain ja muo
doittain.

4.2.1.3.  Supistumaverbit

Supistumaverbit eroavat muista verbeistä siinä, että niillä on osassa tai
vu tus muotoja paritontavuinen j:llinen vartalo ja osassa tai vu tus muo toja 
paril lis ta vui nen j:tön var talo. Infinitiivi on kaksi, neljä tai kuusi tavui
nen. Ensin maini tus sa ryhmässä on kolme vartalon loppu vokaalia: -aa, -u 
tai -i, esim. ååd'daat ’nu kahtaa’, vaak'sjut ’tarkkailla’ ja vier'htit ’täy
tyä’. Neli tai kuu sitavuiset supis tu ma verbit ovat kaikki uvarta loi sia ja 
merkitykseltään ref lek siivispassii vi sia, esim. tjanahtuvvut ’tulla sidotuk
si’ (vrt. tjatnat ’sitoa’) ja tsiek ki mahtieh tuv vut ’tul la viitoi tetuksi (tie tai 
polku)’ (vrt. tsiekki mahtiet ’vii toit taa’).
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Svaipaa pohjoisemmissa murteissa supistumaverbeillä on j:llinen var
talo vain preesensin yk si kön kolmannessa, kaksikon ensimmäisessä ja 
mo    nikon kol man nes sa sekä preteritin yk sikön ensimmäisessä, toisessa 
ja monikon kolman nes sa persoonassa. Björk fjälletin ja Svaipan murteis
sa j:llinen vartalo voi esiin tyä myös preesensin muis sa per soo nissa sekä 
pre teritin yksikön kolmannessa per soonassa. Näis sä mur teissa pohjois
mur tei den toisen tavun aavokaalia vas taa joissakin sa nois sa jakso -aji-, 
esi merkiksi Björkfjället pårrajit ’al kaa syö dä’, (poh joisessa pår raat). 
La ger crantzin Svaipan murteen ja Wik lundin Björk fjäl le tin murteen 
ai neis   tosta käy ilmi, että j:llistä taivutuksen ja toisen ta vun vo kaa lin 
esiin  ty mi selle ei ole sel viä sääntöjä: on inkoatiivijohdos tjatnajit ver bistä 
tjat nat ’si toa’, mutta toisaalta in koa tii vijohdos vatnaajit verbistä vatnat 
’ve nyä’ ja toisaalta in koa tii vi joh dos puoh' tsaat ver bistä puohtsat ’sairas
taa’. Tämä ris ti rii tai suus joh tuu sii tä, et tä poh joi sen toi sen tavun aasu
pis tu mavokaalin ja sitä vas taa van ete län su pis tu mat to man -aji-jakson 
tör mä yksessä syntynyt -aaji-jakso ei ole va kiin nut ta nut ase maan sa. 
Sa ma ten ylipidennys näyttää välillä esiintyvän ja vä lil lä puut tuvan a(a)
jiver  beil tä (vrt. lukua 3.3.3.4.).

Tjidtjakin ja Rasj värtan mur tei den su pis tu ma ver bien tai vu tuk ses ta on 
vähän tie toja, mutta on il meistä, että se on niis sä mur teissa pohjoisem
pien mur tei den kal tai nen (vrt. Ruong 1943: 25). La ger crantzin sanakir
jassa on Rasj vär talta ai noas taan verbi man najit ’al kaa men nä’, jonka 
in finitiivi on poikkeuk sel li ses ti kol mi ta vui nen (1939 n:o 3692:4). Sa na
kir jassa voi olla vää rä mur re mer kintä, kos ka sa na löytyy La ger crantzin 
teksteistä vain Maria PerssonJohanssonin lä het tämässä ja Lager crant
zin muokkaamassa osuudessa taa tus ti epä kan sankie li senä muotona pret.
du1 man naajijmien (La ger crantz 1957: 29).

HalÉaszin kie li opin mu kaan aasu pis tu ma verbien taivu tuk ses sa on rin
nan sekä ete lä et tä poh joismurtei den muo to ja vaik ka i- ja usu pis tu ma
ver bien tai vutus on sa ma kuin muis sa poh joi sis sa mur teissa, esim. sg1 
[muih tºap ~ muih tºajaw] ver bis tä [mujh tºat ~ mujhtºajet] (HalÉasz 1896: 
XXXVI—XXXVII). Ky se on kir jasaame lai suu des ta (vrt. Lin dahl—Öhr
ling 1780 s.v. muj ta jet: sg1 muj tajab), jolla ei ole pohjoismurteissa kan
san kie lis tä taus taa.
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4.2.2.  Modukset

Moduksia on neljä: tunnukseton perusmodus indi ka tii vi sekä poten tiaa li, 
im pe ratiivi ja konditionaali. Viimeksi mainittu on liitto muo toi nen.

4.2.2.1.  Potentiaali

Potentiaalilla on ainoana moduksena selkeä ilmiasuinen tunnus (-tj-). Se 
esiin tyy myös kin eri lähteissä suhteellisen usein. Siihen liittyvät sa mat 
per soo na päät teet kuin indi ka tii vin preesensiin.

Potentiaalilla on luonnostaan futuurinen sivumerkitys, koska se ilmai
see mah dollis ta tai aiottua tekemistä, joka voi toteutua vain tulevai suu
dessa.

La ger crantz puhuu sanakirjassaan ja tekstikokoelmassaan potenti aa lin 
asemesta op tatiivista, esimerkiksi 1963: 87 opt.sg3 pååtijtja ~ påå titj 
’tul la’ (mut ta 1926: 24 potentiaali); 1939 n:o 1969:2 opt.sg3 karatj 
’ko vet tua’. Kysy mys on sa manlaisesta optatiivisesta sivumerkityksestä, 
joka on suomen kondi tio naalilla: tu lisit nyt. Sama optatiivinen sivumer
kitys on sel vä myös Ruon gin teks teissä: faak kuhtalatjin mi ’painis kel
kaam me (me kaksi)’.

Svaipan murteessa on La ger crantzin mukaan potentiaalia merkityk sel
tään ja muodoltaan muistuttava rakenne, joka muodostuu pääverbin in 
fini tii vis tä ja sii hen osittain tai kokonaan sulautuneesta apuverbistä atja- 
’täytyä’ (1926: 23). La ger crantzin kieliopin esi merkit ovat risti rii taisia. 
Sanat muj'htietatjav ’muis taa (sg1)’, pallatatjav ’pelätä (sg1)’, pårra ta tjav 
’syödä (sg1)’, piejjata tjav ’laittaa (sg1)’, pårratatjiv ’syödä (pret.sg1)’ 
(1926: 23) sekä luossititjij ’opas taa (pret.sg1)’ (1926: 36) ovat tällaisen 
agg lutinaation tulos ta. Ristiriidasta kie lii va kuut ta vas ti sekin, et tä ky sei
set verbit voivat esiintyä myös preteritissä, jol lai nen on apu verbillä atja- 
mut tei poten ti aa lilla. Osa La ger crantzin esimer keis tä on muo dol taan ja 
mer ki tyk sel tään täy sin po tentiaalin kaltaisia (perässä on koko ar jeplo
gin  saa mes sa taval linen en kliit ti nen persoo na pronominin muoto): ju ka tja -
paan-si ’juo da (pot.du3)’, påratja-sa ’syö dä (pot.sg3)’, råkier ti tjip-mi ’höy 
lätä (pot.pl1)’, Sen si jaan sanan vuoh' ta tja(-ma) ’seu rata (sg1)’ La ger
crantz kir joit taa sa na kir jassa asus sa vuoh' taa tja ma ja se littää sen ole van 
fu tuu rinen muo dos te ver bis tä vuoh' tiet (1939 n:o 8847:3). Kui ten kin se 
on inkoa tii  vi sen verbin vuoh' taa jit ’al kaa seura ta’ (poh joi sem  mis sa mur
teissa vuoh'taat) po tentiaalin yk si kön en sim mäisen per soo nan muo to.

In koa tii vi  ver bien po ten ti aa limuo dois ta on var mas ti kyse myös sa nois
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sa muj' htaatja-ma ’alkaa muis taa (pot.sg1)’, vuor' taa tja-ma ’al kaa jäl jit
tää (pot.sg1)’ ja pal laatja paan-si ’al kaa pe lätä (pot.du3) (1926: 23; vii
meisen sa nan toi ses sa tavussa on La ger crantzin kie li opis sa vir heel li sesti 
ly hyt vo kaa li). Sa na kir jas sa on mainittu myös sanojen nååj tuo tja ma ja 
nååj tuo tjata ’tai koa (pot.sg1 ja sg2; La ger crantz: futuu ri)’ ole van atja
ver bin avulla muo  dos te tuja. Kuitenkin var ta lon heik ko as tei suus  kie lii sii
tä, et tä ne ovat ta val lisia potentiaalin muo to ja. Sen si jaan vuo jjiet ’ajaa’ 
verbin joh dok siin kuu lu van sanan muo toa vuojaa tja -sa [v¶^u„ojºatçs¢aºs¢a] ’er 
pflegt wohl zu reisen’ ei voi us kot tavasti se lit tää kuu lu vak si kum paan
kaan ryh  mään (ei kä sit ä ole mai nit tu La ger crantzin sa na kir jas sa kaan). 
Olisipa ky se tavalli ses ta po ten ti aa lista tai sa nas ta, johon on su lau  tunut 
apuverbi, kyse oli si kui ten kin täysin ai nut laa tui ses ta ver bin vuo  jaat 
muo  dosta.

4.2.2.2.  Imperatiivi

Imperatiivilla ei ole tunnusta. Persoonapäätteet ja osin myös varta lon 
kes to as te ja varta lovokaali erottavat sen muodot indikatiivin muodoista 
(vrt. La ger crantz 1926: 119). Ainoastaan ’olla'verbin kolmansissa per
soonissa on impe ratiivivar ta lo liehku-, jota ei esiinny muissa taivutus
muo  doissa. Se on jaettava var taloon lie- ja vain tässä sanassa esiinty
vään impera tii vin tun nuk seen -hku-, vaikka ’ol la'verbille on muuten kin 
tyypillistä var ta loiden monimuotoisuus ja myös år ruotverbin supple ti
vis ti nen käyttö.

La ger crantz jakaa imperatiivin (varsinaiseen) impe ra tiiviin ja op ta tii
viin (1926: 118), joita hän ni mittää toi saalla I ja II imperatiiviksi 
(esim. 1926: 22). Ha lÉasz, Ruong ja Wik lund käyt tä vät jälkimmäisiä 
ni mityk siä. En sim mäi sen ja toisen imperatiivin muo dot ovat rin nakkai
sia Ruon gin muis tiin pa nojen mukaan vain toisessa per soo nas sa, HalÉaszin 
mu kaan myös kol man  nes sa persoonassa (1896: XXXV—XXXVII). Wik
lun din muistiin pa noissa esiintyy vain yksi imperatiivisarja, jossa toi sen 
per soo nan muodot ovat ensim mäisestä imperatiivista ja muiden per soo
nien muo dot toi sesta im pera tii vista. La ger crantzin kieliopissa I ja II 
im pe ra tii vin rin nak kai suus esiin tyy kieltoverbin toi sissa persoonissa 
(1926: 121). Mui den ver bien im  pe ra tii vi taivutuksesta kie lioppi ei kerro. 
Sen si jaan Ruong on mer kin nyt muis tiin La ger crantzin kielenoppaalta 
Maria PerssonJo hans so nilta ver bin vat tiet ’an taa’ pa ra dig man, josta 
il menee, että yksikön toisessa per  soo nassa I ja II im pe ratiivi esiin tyvät 
rin nak kain.
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On tuskin syytä jakaa imperatiivia kahdeksi modukseksi, koska I ja II 
im pe ra tii vin muodot ovat rinnakkaisia varmasti vain toisessa persoo nas
sa ja kos ka toi sen persoonan optatiiviset, II imperatiivin muodot on har
vi nai sia. Ne eivät esiin  ny kertaakaan Ruongin, La ger crantzin tai Ha lÉa
szin teks teis sä.

HalÉaszilla on I imperatiivin kaksikon toisessa persoonassa kaikista 
muis ta läh teistä poikkeava toisen tavun vokaali: vattin ’antaa’, kul lin 
’kuulla’, kåår run ’om mella’ (Ruongilla, Wiklundilla ja La ger crantzilla 
vat tien, kul lien, kåår ruon). HalÉaszin esittämät muodot ovat analogisia ja 
niiden mal lina ovat olleet monikon toi sen per soonan I imperatiivin muo
dot vattit, kullit, kåår rut.

Muista lähteistä poiketen HalÉaszin kieliopin mukaan I imperatiivia 
käy  tetään myös kol mansis sa persoonissa. Sellainen esiintyy vain kerran 
hänen teks teis sään ja sil loinkin runoissa, joissa on muutenkin paljon kan
sankielelle vierasta ylä tyyliä: raam'puo, kutnie, hievihtis liehkis tunjij ’mai
ne, kunnia ja ylis tys ol koon si nun’ (1893: 271). Usein HalÉaszin esit tämät 
muista arje plo ginsaa men läh teis tä poik kea vat muo dot ovat kan san kie lel le 
vieraita kirjasaamesta omak suttuja piir teitä, jot ka esiin ty vät kan san
kie  lisinä arjeploginsaamea ete läm pänä. Tässä ta pa uk ses sa ei ole ehkä 
ai hetta vetää samaa johtopäätöstä, kos ka luulajan saa mes sa kin on I im 
pe ra tiivin kol mas per soo na (Grund ström 1946—1954: 1851—). Se on 
tut tu myös ruotsinsaamen kir ja kie lessä (Lin dahl—Öhrling 1780: LXVII).

Kielteisessä imperatiivissa käytetään kieltoverbin finiittisiä impe ra tii
vimuo to ja ja pääverbistä yksikön toisen persoonan imperatiivin kal taista 
taipumaton ta muo toa: impI.sg2 ielieh kaarah ’älä sido’, mutta impII.sg2 
alluh kaarruh ’äl lös si do’. Ruongin muistiinpanojen mukaan pää verbistä 
käytetään I impe ra tii vissa (sg2, du2 ja pl2) I imperatiivin yksikön toisen 
persoonan kal taista muo toa ja II impe ra tii vissa (kaikki persoonat) II 
im peratiivin yksikön toi sen per soo nan muo don kaltaista muotoa. Tosin 
tä mä on johdonmukaista vain bart urte lai selta Per An der sonilta 
kerätyissä muistiinpanoissa. Barturtelai sel la Sara Enars sonilla on 
pääverbistä I im pe ratiivin muoto myös monikon en sim mäisessä per soo
nas sa, joka on mer kitykseltään ja muodoltaan II impe ra tii via: iellup kaa -
rah ’älkäämme si toko’. Barturten—Arvesin sekamur ret ta pu hu va Per 
Gimmon käyt tää taas II imperatiivissa kaksikossa ja mo nikossa pää ver
bis tä rinnalla myös I impe ra tiivin muotoja, tosin il mei ses ti toissijaisesti, 
koska ne on kir joi tettu Ruon gin muis tiinpanoissa jäl ki kä teen rivien 
välille tai sulkei siin. Myös La ger crantzin kie liopissa il me nee pääverbin 
muo don horjunta II im peratiivin kiel tei ses sä tai vu tuksessa: kah des ti 
mai nitaan kokonaan II imperatiivia oleva rakenne (al lut kål' tuh ’ällös 
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am men na’ ja allus mur ruh ’ällös murskaa’), kerran I ja II im pe ra tiivin 
se ka ra ken ne (al lut laah pieteh ’ällös kadota’) ja kaksi kertaa mo lem mat 
ra kenteet rin nan (al lut vaal tieh ja allut håå lah (tai Lagercrantzin 
mukaan paremmin: al lut vaal'tuh ja al lut håål luh) (1926: 22).

Imperatiivimuotoa seuraa usein persoonapronominin enkliittinen vah
vistava muoto, esimerkiksi tjaalluh-ta tån ’kirjottaisitko sinä, ole hyvä’.

4.2.2.3.  Konditionaali

Ainoa kaikissa murteissa tunnettu konditionaali on analyyttinen ra ken
ne, jo ka on muodostettu ’olla'verbin preteritistä ja pääver bin infi ni
tiivistä (esi mer kiksi liv tah kat ’tekisin; olisin tehnyt’) (vrt. La ger crantz 
1926: 24 ja HalÉasz 1896: XXXIX).

HalÉaszin ja La ger crantzin kielioppi esittävät konditionaalin moduk se
na (HalÉasz 1896: XXXI ja La ger crantz 1926: 118—119). Sen sijaan 
Ruon gin ja Wik lun din kieliopillisissa muistiinpanoissa todetaan, ettei 
kon di tio naalia esiin ny. Kui ten kin molemmat mainitsevat kon di tio naa li
sen liv tahkatrakenteen.

Vaikka konditionaali on aina liittomuotoinen, sitä voidaan pitää itse
näise nä mo duksena, koska liittomuotoinen rakenne on merkitykseltään 
pysyvä ja kos ka se voidaan muo dostaa kaikista muista verbeistä paitsi 
’olla' ja kielto ver bistä.

HalÉaszin kielioppi mainitsee myös synteettisen konditionaalin. ’Olla'
ver bis tä se muodostetaan alivartalosta lulu- (tai luli-). Tämä esiin tyy 
hä nen ke rää mis sään teks teissä kymmenisen kertaa. Kai kissa tapauk sis sa 
on ky se ana lyyt ti ses tä ra kenteesta, jossa on ’olla'verbin kon di tio naalin 
lul(u)- finiit ti nen muo to ja pää ver bin in finitiivi (vrt. HalÉasz 1896: 
XXXIX), esimerkiksi vaj lu luj kaav' tnat ja jåk' sat ’jotta olisi löy tä nyt ja 
ta voitta nut’ (HalÉasz 1893: 136). Kon di tio naa li esiin tyy teks teis sä ker
ran jus ’jos’ si vu lau seen ja muul loin vaj ’jot ta’ si vulauseen yh tey dessä. 
HalÉaszin teksteissä liv tahkat kondi tio naa li esiin tyy useammin kuin 
ra ken ne luluv tah kat.

HalÉaszin kielioppi tuntee myös ltunnuksisen kondi tio naa lin parillis
tavui sis ta ja su pis tumaver beis tä, esim. sg1 pååtaliv, kaahtjaliv, tuostaliv, 
tuos tuliv, saat' til iv, ååd' daa liv ja svaar' ruliv (verbeistä pååhtiet ’tulla’, 
kaah' tjat ’kiireh tiä’, tuos' tuot ’us kal taa’, tuos'tuot ’saa da kiin ni’, saat'tit 
’lähettää’, ååd' daat ’nu kah taa’ ja svaar'rut ’vastata’), joiden sijasta voi
daan käyttää myös ana lyyt tis tä ra kennetta luluv pååhtiet jne. (1896: 
XXV—XXXVII). Kuiten kin lkon ditio naa li esiin tyy vain kahdesti hänen 
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teks teis sään ja kummallakin kerralla sa massa ru nos sa: atjaj silpav kaav-
nalij ’jotta löytäisi hopeaa’ ja jus akt paar' tnie påå talij ’jos yk si poika 
tu lisi’ (1893: 276 ja 277).

Myös La ger crantzin mu kaan ”poh joi sel la alueel la” esiin tyy l„etun nuk 
si nen kon di tionaali (La ger crantz 1926: 119). Siitä ei ole yh tään esi
merk  kiä La ger crantzin kieliopissa tai sa na kir jas sa, joten voi vain ar vail
la, mah detaanko sil lä tar koi ttaa HalÉaszin mai nit se maa lkon di tio naalia. 
La ger crantzin vä hä sa nai suus asiassa voi mer ki tä si tä, että hä nen rasj
vär   ta lai nen kie len op paansa tun si täl laisen kon di tio naa lin mut tei käyt tä
nyt itse si tä. On kyllä mah dollista, et tä ”poh joi nen alue” ei täs sä viit taa
kaan hä nen poh joi sem paa murretta puhuvaan kie len op paa seen sa vaan 
HalÉaszin kie li op piin.

Ilmeisesti lkon di tionaali ei ole esiin ty nyt kan san kie les sä, vaan kie len
op paat ovat tunteneet sen kirja saa men kautta. Välil li sesti käsitystä 
tu kee se, että myös luu la jan saa men eteläi simmäs sä murteessa Etelä
Jokk mo kis sa käy te tään ai noas taan liv tahkat tyyppistä ra kennetta 
(Grund ström 1946—1954: 1849—).

Ruong on merkinnyt muistiin yhdeltä kielen op paal ta, bart ur te laiselta 
Per An ders sonilta tavallisen liv tahkat konditionaalin rin nal la myös 
muo   don ta ka liv ja ra kenteen luluv tahkat. Jälkimmäisestä Ruong huo
maut   taa, että kie len opas sa noi sen vasta tiedustelun jälkeen ja pitää si tä 
lip sah duk sena. Sa na takaliv on kirjoitettu jälkeenpäin sa nojen liv tah kat 
ylä puo lel le ja sanan ala laidassa on viiva, josta on mah  doton pää tel lä, 
tar  koit taa ko se al le vai yli vii vaus ta. Koska Ruongin muissa Per An ders
so nilta mer kit se mis sä ver bipara dig mois sa ei ole mai nintaa konditio naa
lis ta, lie nee ta kaliv kie len op paan ehkä kir ja saa mesta tuntema muttei 
itse käyt tämä muo to. Muual la Ruon gin muis tiin pa nois sa ei esiinny lain
kaan synteettistä ta ka livtyyp pis tä tai ana lyyt tistä luluv tah kattyyp pis
tä kon ditionaalia.

Ainoastaan konditionaalinen liv tahkat rakenne on tunnettu kaikissa 
mur teis sa. Tyyp pi luluv tahkat tunnetaan vain HalÉaszilta, jolla on mui ta
kin muus ta ar je plo ginsaamesta poikkeavia mutta kirjasaamesta tut tuja 
piirtei tä. Se esiin tyy HalÉaszin teksteissä harvoin ja aina saman kal taisis
sa yhteyksissä.

Eri tyisen usein arjeploginsaamessa esiintyy rakenne, jossa on jus- tai 
vajsi vulauseessa ta val li nen plus kvam perfekti ja päälauseessa on liv tah-
kat tyyp pi nen konditionaali: vaj ta kujht li(h) jaah'kaam, te ta maj li(h) 
pal laat ’jos olisit us ko nut, olisit myös pe läs tynyt’ (HalÉasz 1893: 70); håå-
laj niej'ta, aht jaapmiet lij sån, jus ij lam vuoh pa tjam kaaj jum ’neito sanoi, 
et tä hän olisi kuollut, jos appeni ei olisi pe las ta nut’ (Per Nils son Ruong, 
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Bart urte); jus tav ijav lijin årrum påå tsuoj-vaa rien, te lij mieh pies' tiet 
hier kij te mieh ’jos se yö olisi vietetty Porovaa ral la (= Ren ber ge t Ar je plo
gin kirkonkylän kupeessa), niin olisimme menet tä neet po ro här käm me’ 
(Jo nas Gustav Fjällman, Tjidtjak).

4.2.3.  Aikamuodot

Yhdistämättömiä perusaikamuotoja ovat preesens ja preteriti. Näiden 
li säk si on neljä liittomuotoista tempusta, jotka rakentuvat ’olla’ verbin 
finiit ti ses tä muo dos ta ja pääverbin infiniittisestä muodosta: perfekti 
(sån le tah kam ’hän on teh nyt’), plus kvamperfekti (sån lij tahkam ’hän oli 
tehnyt’), pro gres sii vi nen pree sens (sån le tah ka min ’hän on tekemässä’) ja 
progressiivinen pre te riti (sån lij tah kamin ’hän oli tekemässä’). Kahdessa 
ensimmäisessä liit to muo dossa infi niit tisenä muotona on partisiipin per
fekti ja kahdessa jälkim mäi ses sä toinen ge run di.

Indikatiivissa voidaan käyttää kaikkia aikamuotoja mutta poten ti aa
lissa vain pree sensiä, perfektiä ja progressiivista perfektiä. Impera tii vis
sa ja kon di tio naa lis sa on vain yksi aikamuoto.

Parillis ja paritontavuisten verbien preteritillä on ilmiasuinen tunnus 
j pait si yk sikön ensimmäisessä ja toi ses sa persoonassa ja mo nikon kol
man   nes sa per soo nassa. Yksikön ensimmäisessä ja toisessa per soonassa 
pree sen sin ja pre te ritin muotojen eron ilmaisee toisen tavun vo kaali ja 
pa ril lis tavuisilla ver beillä myös usein astevaihte lu, esim. sg1 manav — 
pret.sg1 man niv ’men nä’, sg2 tjier uoh — prets.sg1 tjierruh ’it keä’ sekä 
sg1 kiehtu tav — pret.sg1 kieh tutiv ’ker toilla’.

Supistumaverbien preteritissä on kaikissa per soonissa jaines, mutta se 
kuu luu vartaloon, koska se on myös osassa pree sensin muotoja. Esimer
kik  si tjier' ruj on sekä pree sen sin että preteritin yksikön kolmas per soona 
verbistä tjier' rut ’alkaa itkeä’. Supistumaverbeillä ei siis ole il mi asuis ta 
preteritin tun nus ta.

4.2.4.  Persoonapäätteet

Verbintaivuksessa on kolme lukua (yksikkö, kaksikko, mo nikko) ja kol me 
per soonaa. Persoonapäätteitä on kolme sarjaa: 1) indikatiivin pree sen sis
sä ja po ten ti aa lissa, 2) preteritissä ja 3) imperatiivissa esiintyvät. 
Li säksi kak si kossa ja mo ni kossa on usein eri päätteet parillisen ja pa rit to
man tavun jäljessä (vrt. HalÉasz 1896: XXXIII—XXXIV ja La ger crantz 
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1926: 120).
Vain yksikön ensim mäi sessä ja toisessa persoonassa on sa mat päätteet 

kai kissa sar jois sa. Yksikön kolmas persoona on puolestaan vain impera
tii vissa päät teelli nen.

HalÉaszin teksteissä ja sanakirjassa esiintyy yksikön ensimmäisen per
soo nan -vpäät teen rinnalla myös -p ja monikon ensimmäisen persoonan 
-ppäät teen rin nalla myös -pe tai pie, jot ka ovat varmasti epäkansan kie
lisiä ja pe räi sin ruot sinsaamen kir ja kie les tä (vrt. esim. Lindahl—Öhrling 
1780: LXV sg1 etsab ja pl1 etsebe ’ra kas taa’). HalÉaszil la han on monia 
mui takin toisista arje plo gin saa men lähteistä poik kea via piir teitä, joiden 
taustalla on HalÉaszin ja hä nen pää kie lenoppaansa kir ja saa men tun te mus. 
Mikäli yksikön ja monikon en sim mäi ses sä per soo nas sa olisi 1890lu vul la 
ollut nykyisten päätteiden rin nal la kir ja saa men mu kai set päät teet, ne 
ei vät olisi muutamassa vuosikym me nes sä voi neet ka do ta täy del lises ti.

Sananloppuinen -h heittyy usein yksikön toisesta per soo nasta ja useas
ta mo nikon päätteestä. Kuten luvussa 3.4.1.6. todettiin, h:n lop pu heitto 
yleis tyy eteläisiä murteita kohti ja on riip pu ma ton h:n funk tiosta.

Kaikissa päätteissä, jossa parittoman tavun jäljessä on pitkä vokaali, 
pa ril li sen tavun jäljessä on lyhyt vokaali. Tämä johtuu siitä, ettei tahdin 
kolman nes sa tavussa voi olla pitkiä vokaaleja (vrt. lukua 3.4.2.).

Preesensin kaksikon kolmannessa persoonassa parilliseen tavuun liit ty
vät päät teet -pah ja -pan ovat vapaassa vaihtelussa muissa murteissa 
paitsi Ar ve silla, jossa pää te -pah on yksinomainen. Lisäksi on olemassa 
harvi nai sem pi pää te -pu nuj ~ -punuoj, josta on tietoja Svaipalta ja Bart
urtelta. La ger crantz esit tää sen verbin per soonapäätetau lu kos saan ta val 
lisen -panmuodon rin nal la mut ta ei mai nit se niiden suhteesta mi tään 
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Taulukko 12. Verbien persoonapäätteet

 preesens preteriti imperatiivi
 parillinen pariton parillinen pariton parillinen pariton
sg1 -v -v -v -v -v -v
sg2 -h -h -h -h -h -h
sg3 — — — — -s -s
du1 -n -n -men -mien -n -n
du2 -pehtien -hpien -ten -tien -n -tien
du3 -pah, -pan -paa -kah, -kan -kaa -ska -skaa
pl1 -p -p -meh -mieh -p -p
pl2 -pihtit -hpit -teh -tieh -t, -teh -htit
pl3 -h -h -n -n -seh, -sah -saah



(1926: 120). Hänen mukaansa tä mä pää te on merkitykseltään op tatii
vi nen, mistä kertoo myös ainoa lau se, jos sa tä mä muo to tavataan: njul'-
htji punuj si tel pajaas tuh kuok('te) tjil li ka ja rah tjapunuj per sis-hiek kaj 
’nuo kak si kiliä loikatkoot ylös ja yrittäkööt voi mien sa ta kaa / die se 
zwei Zicklein möchten hinaufspringen und bemühen sich aus allen Kräf
ten’ (mts. 45). Ruon gin samalta kielenoppaalta tekemien muis tiin pa no
jen mu kaan verbistä vattiet ’antaa’ käytetään tavallisen muodon vat tie pa 
sijasta muo toa vat tiepunuoj, jos halutaan il maista, että jo tain an ne taan 
vä littömästi. Eh kä tä mänkin selityksen mukaan olisi kyse optatii vis ta. 
Sen si jaan Ruong on mer kin nyt muistiin barturtelaiselta Stina Ruon gil ta 
verbistä atja- ’täytyä’ kak si kon kol man nen persoonan pree sen sin muo don 
atja punuj ~ atja pan sekä lisäksi pre te ri tin muodon atjij kan ~ atjij ku nuj. 
Tässä ei voi olla ky se op tatiivista tai muus ta mo duk ses ta, kos ka vain 
in di katiivilla on syn teet ti nen pre teriti. Pree sen sin -pu nu(o)j on arje plo
gin  saa  messa ilmeisen toissijai nen. Vastaavanlainen muo to tun ne taan 
myös uumajansaamesta (vrt. Bergsland 1962: 36). Preteritin -ku nuj on 
muo dostettu analogisesti preesensin poh jalta.

4.2.5.  Verbin infiniittiset muodot

Verbin infiniittinen taivutus on huomattavasti epäyhtenäisempi kuin 
fi niit ti nen tai vutus. Myös arjeploginsaamen kieliopit ja muut lähteet 
esit tävät ver bin in fi niit ti set muodot vaihtelevasti. Edempänä käytetään 
in finiittisistä muodoista yh den mu kaisia, saamen tutkimuksessa yleisesti 
käytettyjä nimityksiä.

La ger crantzin mukaan infiniittisiä muotoja ovat infinitiivi, konnega
tii vi (kieltomuoto), toinen gerundi, partisiipin preesens ja perfekti sekä 
ver baa li ad ver bi (1926: 120—121). Lisäksi hänen kieliopissaan esiintyy 
en sim mäi nen gerun di.

HalÉaszin kieliopissa mainitaan infiniittisinä muotoina infinitiivi, 
su pii  ni, ensim mäi nen gerundi, ver baa liadverbi, toinen gerundi sekä parti
siipin preesens ja per fekti (1896: XXXVIII—XL).

Ruongin kieliopillisissa muistiinpanoissa on useimmista verbeistä esi
tetty fi niit tis ten muotojen ohella infinitiivi, ensimmäinen ja toinen 
ge rundi, aktio, par ti sii pin preesens ja perfekti, supiini sekä verbaali abes
sii vi. Sen sijaan verbaa li ad ver bia ei mainita lainkaan.

Wiklundin keräämissä verbiparadigmoissa esiintyvät infinitiivi, 
en sim  mäi nen ja toinen ge run di, verbaaliabessiivi, supiini, aktio, 
partisiipin preesens ja per fekti se kä verbaaliadverbi.
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Mainittujen muotojen lisäksi arjeploginsaamessa on aktion elatiivi, 
jo ka esiin tyy La ger crantzin, HalÉaszin ja Ruongin teksteissä mutta jo ta ei 
kie li opeis sa eikä Ruongin kieliopillisissa muistiinpanoissa esi tetä tai käsi
tel lä it se näisenä muo to na, vaikka sen käyttö ja asema on erilainen kuin 
si japäätteettömän ak tion.

Kaikki esitetyt muodot eivät ole arj e plo gin saa mes sa yksiselitteisesti 
in  fi niit ti siä muotoja. Korhosen mukaan verbin in finiitisten muotojen 
erot ta mi ses sa no mi ni ja adverbijohdoksista voidaan käyttää mor fo lo gi
sia, funktionaa lis ia, syn tak tisia, se mant tisia ja pro duktiivi suu den kri tee
rejä (1974: 9—14). Mor folo gis ta kri teeriä voidaan Korhosen mukaan 
käyttää harvoin ei kä sillä ole arje plo gin saa men infiniittisten muotojen 
määrittelyssä merkitystä. In fi niit tis ten muo tojen funk tio naalisena tun
tomerkkinä Korhonen pitää sitä, että nii tä käy te tään finiitti sten muo to
jen rakennusosina. Niille on syn tak tisesti omi nais ta se, et tä ne voivat 
saa  da verbin mää ritteet, sekä semanttisesti ominaista se, et tä nii den 
mer ki tys suh de ver bin vartaloon on pysyvä ja merkitys on yh tei nen kai
kille ver beil le. Neljäs infi niit tisten muotojen kriteeri on produktiivisuus: 
ver bin tai vu tus muo dot voidaan muo dostaa jokaisesta verbistä mutta 
no mini tai ad ver bi joh dok sia ei ta vallisesti voi da.

Edellä esitettyjen kriteerien perus teella kiistattomia infiniittisiä muo
toja ovat infi ni tii vi, partisiipin perfekti, konnegatiivi ja toi nen gerundi. 
Sen sijaan mikään ei puo lus ta aktion ja par tisiipin pree sen sin kuu lu mis ta 
infiniittisiin muotoihin. En sim mäi seen gerundiin ja ver baa li ad ver biin 
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Taulukko 13. Infiniittisten muotojen syntaktiset ominaisuudet

 esiintyy saa ver esiintyy esiintyy esiintyy

 liittomuo bin mää attribuut adverbi yhdyssa

 don osana ritteet tina aalina noissa

infinitiivi + +
partisiipin perfekti + + +
II gerundi + +
konnegatiivi + +
supiini  +
aktion elatiivi  +
I gerundi    + +
verbaaliadverbi    +
verbaaliabessiivi   + +
partisiipin preesens   +  +
aktio   +  +



liit tyvistä verbin määritteistä ei ole esi merk kejä.
Taulukossa 13. on yhteenveto infiniittisten muotojen syntaktisista 

omi   nai suuk sista. Seuraavassa niitä käsitellään yksityiskohtaisemmin.

4.2.5.1.  Infinitiivi

Infinitiivi, jonka tunnus on vahvaasteiseen vartaloon liittyvä -t, voi daan 
muo dostaa kaikista verbeistä paitsi vail li naisesti tai pu vis ta kiel to ver bis
tä ja ’olla'ver bistä. Infinitiivin kuuluminen ver bin infiniittisiin muo toi
hin on selvää. Se täyt tää funktionaalisen kriteerin, kos ka kon di tionaa li
nen rakenne liv man nat ’meni sin; oli sin men nyt’ täydentää ver bin fi niit
tis tä taivutusta. Infinitiivi voi saada myös ver bin määritteet, joten se 
täyt  tää myös syn taktisen kriteerin: lij låhpie vier'tiet (inf.) tuov unnies 
pie tsiev (obj.) lah puo tih ta hier kijta ’oli lupa kaataa tuo pieni mänty naa
van takia hä rille’. Infinitiivi on myös kin semanttisesti yhtenäinen.

4.2.5.2.  Konnegetiivi

Konnegatiivia käytetään vain verbin finiittistä taivutusta täyden tä mäs
sä. Se täyt tää hyvin muutkin infiniittisten muotojen kriteerit. Vaik ka 
sitä on mahdoton pi tää muuna kuin infiniittisenä muotona, ainoas taan 
La ger crantzin kieliopissa se mai nitaan niiden yhteydessä. konnegatiivin 
tunnus on -h ja se on impe ra tii vin yk sikön toisen persoonan muo don kal
tainen (vrt. lukua 4.2.2.2).

Muis ta infiniittisistä muodoista poikkeavasti konnegatiivilla on po ten
tiaa lis sa ja toi sessa im pe ratiivissa omat, indikatiivissa ja en sim mäisessä 
impe ra tii vis sa esiin tyvistä muo doista eroavat muo dot; esim. verbistä 
man  nat ’mennä’ yk si kön toi ses sa per soonassa indika tii vissa (ih) manah ja 
en sim mäisessä im pe ra tii vis sa (iel ieh) manah mutta po tentiaalissa (ih) 
ma  na tjah ja toisessa im pe ra tii vis sa (alluh) mannus.

HalÉaszin kieliopissa esiintyy supistumaverbeillä myös kolmitavuinen 
konnegatiivi, esim. muj' htaaje(h) verbistä muj'htaat (1896: XL). Muissa 
lähteissä ta va taan vain kaksitavuinen konnegatiivi (esim. muj'htaah).
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4.2.5.3.  Partisiipin perfekti

Partisiipin perfektin tunnus on -m, joka liittyy vahvaasteiseen varta
loon. Se täy dentää verbin finiittistä taivutusta liit tomuotoisten tem pus
ten perfektin ja plus kvam perfektin sekä ’olla'verbin kiel tei sen pre te ri
tin osana, esim. lev man nam ’olen mennyt’, liv mannam ’olin men nyt’ ja iv 
lam ’en ollut’. Se saa myös verbin mää ritteet, esim. te lijka nuor ra kies kas 
(adv:li) vaal'tum (part.perf.) alma tjah ’niin oli nuoria äs ket täin avioi tu
nei ta ih mi siä (=nuori pari)’. Se täyttää myöskin hy vin semanttisen ja 
pro  duk tii vi suu den kri teerin.

Barturten—Arvesin sekamurteessa ja ilmeisesti myös Arvesin mur tees
sa ne litavuisten ref lek siivispassiivisten -uvvutjohtimisten verbien par
tis iipin per fek tissä on ta val lisen muodon rinnalla lyhyempi muoto, jo ka 
esiintyy sekä attri buut tina että liit to muodoissa, esim. ruop'sis maal' lih-
tum stååhpuo ’pu nai sek si maa lattu tu pa’ ja mah lijin takatum muorast ’jot
ka oli tehty puusta’ (HalÉasz 1893: 34 ja 61) verbeis tä maal' lih tuvvut 
’tul  la maalatuksi’ ja takatuvvut ’val mis tua’, joiden ta valliset partisiipin 
perfektin muodot ovat maal' lih tuv vum ja taka tuv vum. Täl lai sia muotoja 
tavataan vain HalÉaszilla ja Ruongin Bart urten—Arve sin se kamurteen 
teksteissä. Ruongin vähäisissä Arvesin murteen muis tiin pa nois sa ei ole 
ly hem pää partisiipin perfektiä, mutta se esiintyy mitä ilmeisimmin 
Ar ve sin murteessakin, koska se tunnetaan myös luulajansaamessa.

'Olla'verbillä on poikkeuksellisesti kolme partisiipin perfektin muo
toa: lam, le maatj ja suppletivistinen år rum. HalÉaszin mukaan muo toa lam 
käyte tään kiel teisessä tai vu tuk ses sa ja muo toja årrut ja liemaatj muul
loin (1896: XL; jäl kim mäinen on Bart ur ten mur tees sa ja Bart ur ten—Ar
vesin se ka mur tees sa ai na en si ta vul taan ly hyt vo kaa li nen le maatj). Myös 
Ruongin muis tiin pa nois sa ovat nä mä kolme muotoa mutta La ger crantzin 
kieliopissa, sana kir jas sa ja teks teis sä se kä Wik lun din muis tiin pa nois sa ei 
tavata lain kaan lemaatjmuo toa. Ruongin muis tiinpanojenkin mu kaan 
lamperfektiä käytetään kieltei ses sä taivutuksessa ja årrumperfektiä 
muulloin.

Ruongin muis tiin pa no ista voi päätellä, että lemaatjmuotoa käytetään 
vain mo dus ob liquus rakenteissa, joissa ei ole lainkaan verbin finiittistä 
muo toa. Teks teis sä se esiinny kah desti: (Barturte—Ar ves) te lemaatj tan 
Ruo va tin mierhkah ååj vien, ku rie kaa tij ’sillä Ruo va tal la oli kuu lem ma 
(tie tä jän) mer kit pääs sään, kun syn tyi’ ja (Barturte) te le maatj kal' sja 
ja lah kuostah kidda ’silloin oli kuu lem ma ko lea ja kos tea ke vät’ (kään
nök  set mi nun). Kie  li opil lisissa muis tiin pa nois sa on li säk si Barturtelta 
lau  se tat le maatj tan ne ’hän oli kai täällä / han var väl här’ se kä prog res
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siivinen per fek tin tai vu tus (tån le maatj kullamin ’sinä olet (kuu lem ma) 
ol lut kuu lemassa’ jne.), jos ta to de taan, että ra ken netta ei voida käyt tää 
en sim mäisessä per soo nas sa. Ruong ei mai nitse lemaatjmuodon mer ki tyk
ses tä mi tään. Sen puut  tu mi nen en sim mäi ses tä persoonasta liittyy mitä 
il mei sem min sen ase  maan mo dus ob li quus raken tee na, jossa luon te vim
min on ky se toisesta tai kol mannesta per soo nasta (esimerkkiver bis tä kul-
lat en sim mäisen per soo nan muo dot ovat semanttisesti mah dottomia: 
**mån le maatj kul la min ’minä olen kuu lem ma ollut kuulemassa’).

Myös HalÉaszin kieli opin esi merkissä sonlªımºaçclühk·olaçc voi hy vin olla 
ky se mo dus ob liquus ra ken tees ta, vaik ka HalÉaszin kään nös ’sze ren csÉes 
volt / hän oli on nekas’ ei si tä ker ro kaan. Tämä lause ei esiin ny lain kaan 
Ha lÉaszin teks teis sä, joten sen kontekstia ei tunneta. Bart ur te lai nen Per 
An ders son arvelee Ruon gin muis tiin panojen mukaan le maatjmuo don ole
van ete läis tä alkuperää. Tä mä kuten sa man kie len op paan arvelu su pii nin 
ete  läi syy destä on lemaatjmuo don levikin nä kö kulmasta väär ä ja ker too 
sii tä, et tä omas sa murteessa har vi naiset muodot selite tään hel posti 
vieras ta alku pe rää ole viksi (mainittakoon, et tä luulajan saa men Etelä
Jokk mo kin murteessa vas taa van lºämºatjmuodon ar vel laan olevan puo
lestaan poh joista alkuperää, ks. Grund ström 1946—1954: 1888). Myös 
Lin dah lin—×Öhrlingin sanakirja tun tee mo dus obliquus merki tyk sen: die 
lämats nau te ’ita forte fuerit / så torde det va ra’ (1780 s.v. lä mats). Kui
tenkaan ar je plo gin saamen lemaatjrakenne ei ole kir ja saame laista alku
pe rää, kos ka se ta va taan myös kielenoppailla, joiden kielessä ei ole 
havaittavissa muu  ta kaan kirjasaamen vaiku tus ta. Edellä esitetyn va lossa 
le maatj ei kuu lu ’ol la'ver bin paradigmaan.

4.2.5.4.  Toinen gerundi

Parillistavuisten ja supistumaverbien toisen gerundin pääte on -min, har
vem min -men, esi merkiksi kullamin, tjåhkahattamin ja smaah'kumin ver
beis tä kul lat ’kuulla’, tjåhkahattat ’is tus kella’ ja smaah'kut ’mais tua’ (vrt. 
HalÉasz 1896: XXXIX). Pa ritontavuisilla verbeillä pää te on Bart urten 
murteessa ja poh joi sem pa na -mien, etelämpänä -men, esi merkiksi muj'-
htalemien tai muj' htalemen ver bistä muj'htalit ’ker toa’. Ly hyt vokaa linen 
pääte esiintyy Ruon gin muistiin pa nois sa myös kaksi kertaa Bart urten ja 
Barturten—Arvesin se kamurteessa. Pari ton tavuisilla verbeillä toisen 
gerundin pää tet tä edeltävä si de vo kaa li on e tai i, esi merkiksi kåt tali mien 
verbistä kåt ta lit ’tappaa (frekv.)’.

Toinen gerundi täyttää hyvin infiniittisten muotojen ehdot. Se esiin tyy 
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liit to muo toisen progressiivisen pree sensin ja preteritin osa na, esim. lev 
man na min ’olen me nos sa’ ja liv man namin ’olin menossa’. Se saa myös ver
bin mää ritteet, esim. lij pier kuojt (obj.) maa lies ti mien (2. ger.) ’oli li hoja 
keit tä mäs sä’. Myös in fi niittisten muotojen semanttisen ja produk tiivi
suu den kriteerin se täyttää hyvin.

4.2.5.5.  Ensimmäinen gerundi

En simmäinen gerundin tunnus on tavallisesti -tin, joka liittyy heikko as
tei seen vartaloon. Sen rinnalla esiintyy ai na kin Bart urten murteessa ja 
sitä pohjoisem pa na parillistavuisilla verbeillä har vi nai nen pi tempi muo
to, jonka tunnus on -tit tin. Grund strö min normaalistetulla kir joi tus ta val
la kir joitetuissa teksteissä tava taan tunnus -tijn, esim. [çcuoi ga tiin] ’hiih
tää’ (1958: 44). Tämä on tuskin aitoa kan san kieltä, kos ka Ruon gilta ei 
ta vata vas taa via tijnmuo toja, vaikka hän yleensä huo ma si tark kaan i:n 
ja ijjak son eron. Sen si jaan ensimmäisen gerundin omis tusliitteellisissä 
muo doissa ta vataan tijnmuo toja. Grund ström on ilmeisesti nou dattanut 
poh   jois ja luu la jan saamen mal lia kir joit taessaan tunnukseksi -tiin.

La ger crantzilla en sim mäi nen gerundi esiin tyy vain kerran: Rasj vär ta 
håå la ti tien, Svai pa håå la ti tin verbistä håållat ’pu hua’ tai sen joh dok ses ta 
håå latit ’so pia (jos ta kin)’ (1926: 268 ja 275 sekä 1939 n:o 1205: 6). Kie
 li opissa annettu mer kitys ’pu hua’ viittaa ver biin håål lat, mut ta sa na kir
jas sa se on ase tet tu joh dok sen håå latit yh tey teen. Hän kut suu si tä ker ran 
ver baali sub stan tii vik si, ker ran ge run diksi ja kerran ge rundin ines sii viksi. 
Sa na kir jassa käy tetään ni  mi tystä ge rundi. Mi käli Rasj vär talla on todel
la en simmäi ses sä gerun dis sa tunnus -(ti) tien, on ky seessä il mei sesti toisen 
ge run din analogia.

Verbistä viessuot ’elää’ voi daan muodostaa en sim mäi sen gerundin omis 
tus liitteellinen muoto, esim. kåk taht kååmpaltij viesuo tittijnis (pxsg3) 
’kuin ka hän seikkaili eläes sään’; mån liv vie suo tittinam (pxsg1) pruv vu tam 
’mi nä olen elä essäni yrit tä nyt’ sekä va sjulatja(h) lijka tajna taat tjajn vie-
suo tij nies (pxdu3) år rum ’he oli vat oll eet vihollisia sen ruot sa laisen kans
sa elä es sään’ (vrt. HalÉasz 1896: XXXIX). Viimeksi mai ni tus sa en sim mäi  
sen gerundin muo dos sa on tun nus ainesta -tijn, joka on omis tus liit teel  li sis
sä muodoissa va paas sa vaih te lussa -tintunnuksen kans sa. Ruon gin kieli
opillisten muis tiinpanojen mu kaan ensim mäi sen gerundin omis tusliit teel
lisiä muotoja käy tetään myös muu ta masta liike ver bis tä, esim jåhtiet 
’kul kea’ ja suhkat ’sou taa’. Näistä ei ole tosin yhtään lauseesi merk kiä.

Ensimmäisen gerundin kuuluminen infiniittisiin muotoihin ei ole yhtä 
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yk si se lit teistä kuin aiemmin esiteltyjen muotojen. Se saa verbin mää rit
teet vain yh dys sa nan määrite osa na, esim. iemieta lut ne åruoj ijav mierra-
ma na tin ’oli yön emän nän luo na merelle men nes sään’ (ei **mierraj mana-
tin). Se ei siis täy tä kun nolla syntaktista kriteeriä. Ensimmäinen gerundi 
ei myös kään täy den nä ver bin finiittistä taivutusta, joten sen funktio naa
linen ase ma verbin pa ra digmassa on heikko. Se on kuitenkin jok seen kin 
ylei nen ja ilmeisesti muo dos tettavissa kai kista verbeistä. En sim mäi nen 
gerundi on myös semanttisesti va kioinen.

4.2.5.6.  Verbaaliadverbi

Verbaaliadverbin pääte on Björkfjälletin ja Svaipan murteissa -n, esim. 
vaat tsien, kåsan, kååluon ja kahpatin verbeistä vaat'tsiet ’kävellä’, kåssat 
’ys kiä’, kåålluot ’palella’ ja kahpatit ’laukata’. Muis sa murteissa se on 
päät  tee tön, esim. vuojie, tjuojka, tjuoskuo ja taajjuola verbeistä vuo jjiet 
’ajaa’, tjuoj' kat ’hiihtää’, tjuos'kuot ’loikkia’ ja taajjuolit ’hullaantua’. 
Aste vaih te lul li sil la verbeillä se on heikkoasteinen.

HalÉaszin kieliopin avartaloisten verbien esimerkkisanassa tjajmaa 
(inf. tjaj' pmat ’nauraa’) on selittämätön ja ilmeisesti virheellinen pitkä 
vo kaa li toi ses sa tavussa (1896: XXXIX). Sa moin kir joi tet tu na se esiin
tyy myös teks teis sä: vuol' kin tuh tjaj maa ’nuo läh tivät nau ra en’ (1893: 
164; tosin tä män verbin konnegatiivissakin on teksteissä odot tamaton 
pitkä vokaali: ittjij tjaj ma(a), s. 188). Sen sijaan muualla HalÉaszin teks
teissä esiintyvät lyhyt vo kaaliset muo dot: sijah vuo ja pååhtin ’he tulivat 
ui den’ (1893: 181).

Verbaaliadverbi saa verbin määritteet vain yh dys sanan määrite osana, 
esim. it tjij muv khaal'li hier'kie-mål suo jå tieh ’ei minun mie he ni kul ke nut 
härkiä vaih taen’ (ei **hierkijt mål suo). Sen asema on muutenkin sa man
lai nen kuin ensim mäi sen gerundin: se on produktiivi nen ja merkityk sel
tään vakioinen, mut ta funktio naa li sesti ja syntaktisesti ei kovin vankka 
infiniitti nen muoto.

Verbaaliadverbi muodostaa verbin piejjat ’laittaa’ kanssa ai na kin Bart 
ur ten mur teessa ja Barturten—Arvesin sekamurteessa kon ver bi ra ken teen. 
HalÉasz mai nitsee tästä tekstikokoelmansa viitteissä (1893: 311; vrt. 
myös Wik lund 1928: 326). Teks teissä piejjat + verbaaliadverbi rakenne 
esiin tyy kah dek sasta ver bis tä. Myös Ruongin muistiinpanoissa konverbi
ra ken ne esiin tyy kol masti, esim. taaj juola piejaj ’tuli sekopäi sek si’ (”lait
toi tul len se ko päi sek si”). Wik lun din muis tiinpanoissa huomau te taan, et 
tei hänen björk fjäl letiläi nen kie len op paan sa tun ne tällaista ra kennetta.
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4.2.5.7.  Verbaaliabessiivi

Verbaaliabessiivilla on useita päätteitä: -hk, -htiehk(ie) ~ -iehkie sekä 
abes  sii vin si japäätteet -htaka ja -htaa. Ne liittyvät heikkoasteiseen var
ta loon.

Tavallisin on parillista vui sten ja supistumaverbien heikkoasteiseen 
var ta loon liit tyvä pää te -hk: takahk, vattiehk, kååruohk, kul'talattahk, 
smaah' kuhk ja suoh' pihk verbeistä tahkat ’tehdä’, vattiet ’antaa’, kåårruot 
’om mel la’, kul' ta lat tat ’kuun nel la (dem.)’, smaah'kut ’maistua’ ja suoh'pit 
’las so ta (mom.)’. Tä mä pääte tunnetaan koko arjeploginsaamesta. Björk 
fjälle tin ja Svai pan mur tees sa päätteenä on yleensä pelkkä -k, kos ka 
sa nan lop pui nen -hk on yleen säkin näis sä murteissa yksinkertaistunut, 
esim. Björk fjäl let (Wiklund) manak ’kulke ma ton’ ja Svaipa (La ger crantz 
1939 n:o 1903:5) kal miek ’jää ty mä tön’ ver beis tä man nat ’mennä’ ja kal'-
p miet ’jää tyä’. Kui ten kin Wik lund on mer kin nyt Björk fjäl le tiltä myös 
på rahk ja Ruong Maria PerssonJo hanssonilta (eli La ger crantzin svai  pa
lai selta kie len oppaalta) vattiehk ver beistä pårrat ’syödä ja vat tiet ’an  taa’. 
Tä mä pääte esiin tyy Björkfjälletin mur tees sa myös pa ritonta vui  silla 
ver     beil lä, esim. maa liestak ver bis tä maa lies tit ’lait taa ruo kaa’. Vaikka 
Ha lÉaszin kie len op pail la sanan lop pui nen -hk on yleen sä säilynyt, ver baa li
abes sii vin päät tee nä on pelk kä -k, esim. kiehtjatallak (huo maa outo vah 
va as te päät teen edel lä) ja lå kak ver beis tä kiehtjatallat ’tar kas taa’ ja 
låh  kat ’lu kea’.

Pääte -h tiehk(ie) esiintyy edellä mainitun päätteen rinnalla kaksi ta
vui sil la ja su pistumaverbeillä ai na kin Barturten murteessa ja Bartur
ten—Ar ve sin se ka mur tees sa, esim. påå tieh tiehk, kååruohtiehkie, tjuoj ka-
tiehk ja ååd' daah tieh kie ver beis tä pååh tiet ’tulla’, kåår ruot ’om mel la’ 
tjuoj'kat ’hiih tää’ ja ååd' daat ’nu kah taa’. Se tavataan vain Ruongin kieli
opillisista muis tiin panois ta. Paritontavuisilla ver beillä pääte on -ieh kie: 
muj' hta lieh kie, tjuojkah tieh kie verbeistä muj'htalit ’ker toa’ ja tjuoj kah tit 
’ajaa hiihtäen ta kaa’. Tämä pääte ta vataan myös HalÉaszin teks teissä, 
esim. jaaviestiehkie verbistä jaa vies tit ’hau data’ (1893: 230).

Abessiivin sijapäätettäkin käytetään verbaaliabessiivin muodosta mi
ses sa, esim. kaarahtaka, pååtiehtaka, kååruohtaka, ååd'daataka  ver beistä 
kaar rat ’si toa’, pååhtiet ’tulla’, kåårruot ’ommella’ ja ååd'daat ’nu kahtaa’.

Barturten murteesta Ruong on merkinnyt muistiin myös synteettisen, 
mer ki tyk seltään pleonastisen rakenteen, jonka muodostaa pre tai post
po si tio vaa nij ~ vaanih ’ilman’ ja verbaaliabessiivi, esim. vaanij kulahk 
tai ku lahk vaa nih ’kuul ematta’ ver bis tä kullat ’kuulla’.

Verbaaliabessiivin asema infiniittisenä muotona on vaikea selvittää, 
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kos ka se esiintyy teksteissä aniharvoin. Sen verbaali sis ta määritteistä ei 
ole esi merk ke jä. Muotojen moninaisuus kertoo myös siitä, että se on 
en nem min joh dos kuin in finiittinen muoto.

4.2.5.8.  Supiini

Supiinin tunnus on -tjit ja se liittyy heikkoasteiseen vartaloon.
Myös supiini on harvinainen. Sitä ei löydy Ruon gin ke rää mistä teks

teis tä ker taakaan. Tosin se esiintyy kieliopillisissa muistiin pa nois sa. 
Ha lÉaszin teks teis tä yhdeksästä ver bis tä löytyy supiinimuoto. La ger
crantzin kieliopissa, sa na kirjassa ja hä nen keräämissään teksteissä sitä 
ei tavata. Ma ria Pers sonJo hans so nin lä het tämissä ja La ger crantzin 
myö  hemmin foneet ti sen näköi sik si muut ta missa teks teis sä on lau se te 
suv paar' tnie Johan ja aaj ie tjaa saap mie vuol kijkan kieh tjatjit tajt al ma tjijt 
’niin hä nen poikansa Johan ja myös toi nen saa melainen läh tivät kat so
maan nii tä ih misiä’ (1957: 60), jonka sa naa kieh tja tjit Kor honen on pi 
tä nyt su pii ni na (1974: 38). Kyse voi olla su pii nin sijasta myös sa man  nä 
köi ses tä verbin de mi nutiivijohdoksen infini tii vis tä, ku ten La ger crantz 
esit tää teks tei hin liitty väs sä sa nastossa (1966: 157).

Vain Wiklund on merkinnyt muistiin parillistavuisten verbien supiinin 
maa lies tatjat ~ maaliestatjit ’laittaa ruokaa’. Wiklundin käsikirjoi tukses
sa on mai nin ta, että muo to hyvin epävarma.

Su piini voi saada verbaalisen määritteet, esim. kiesaatjit (supiini) lin 
mååj tajt (obj.) ’meidän kahden täy tyi vetää ne’. Muutenkin sitä käy te
tään paljon sa mal la ta valla kuin infinitiiviä. HalÉasz kutsuukin sitä 
fi naa li sek si infi nitii viksi. Il mei ses ti su piini oli häviämässä oleva 
infiniitti nen muo to, jota ei tällä vuo si sa dal la juu ri käy tetty. Ruongin 
kie li opil li sten muis tiinpano jen mukaan bart urte lai nen Per An ders son 
pitää supii nia har vi naisena muo tona, jota ei voi muo dos taa kai kista ver
beistä ja jo ka on hä nen mu kaansa eteläistä alku perää. HalÉaszin teks
teissä se esiin tyy sen tään pari kymmentä ker taa.

4.2.5.9.  Aktion elatiivi

Aktion elatiivin tunnus on -mist, jossa -st on elatiivin päätettä. Se liit tyy 
vah vaasteiseen vartaloon.

Se voi saa da verbin määritteet, esim. lin tulutj saa mieh al vuos vaar ruo-
kah nuppijt (pl.akk.) njier' tiemist ’entisajan saamelaiset oli vat hyvin va 
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ro  vaisia muita ah dis tele mas ta’. Funktionaalisesti se siis täyttää in finiit
tis  ten muotojen kri tee rin. Se esiin tyy myös suhteellisen usein teksteissä 
ja on merki tyk seltään va kaa. Ak tion elatiivi tavataan usein verbien 
hiej' h  tiet ’laka ta’, vaar' rit ’va roa’ ja pies sat ’päästä’ määritteenä, esim. 
påhtjiemist hiejhtijmeh ’lakkasimme lypsä mäs tä’, ristahtis khujnajt vaar'-
ri jin pallaamist ’varottiin pelottamasta ripillä käy mät tömiä naisia’ ja 
piessapihtit tij kujht piep'mamist ’te pääsette kuitenin ruok ki mas ta’.

4.2.5.10.  Katsaus infiniittisiksi muodoksi luettuihin johdoksiin

4.2.5.10.1.  Aktio (teonnimijohdos)

Vahvaasteiseen vartaloon liittyvän aktion tun nus on muodollisesti 
sa ma kuin par ti siipin per fektinkin eli -m. Ne eroavat toisistaan var talon 
loppuvokaa lil taan parillis ta vui silla ie- ja uovartaloisilla ver beillä: akt. 
tieh tiem — part.perf. tiehtaam ’tie tää’ ja akt. kåårruom — part.perf. 
kåår  rum ’om mel la’. Sen sijaan avarta loi sil la ver beillä ei ole eroa: man-
nam on se kä ak  tio että partisiipin perfekti ver bis tä man nat ’mennä’.

Aktio on useimmiten selvä teon ni mi joh dos ja sillä voi olla synonyymi
na kiis ta ton substantiivi, esim. tuok'ngam ~ tuok nguos ’paik kaus’ (verbis
tä tuok' ngat ’pai kata’). Näin se ei täytä infiniittisten muotojen semant ti
sia kri tee rejä.

Aktio ei voi myöskään saada ver bin mää ritteitä vaan ne kangistuvat 
yh dys sa nan määrite tai perusosaksi, esim. luk' sa-jåhtiem lij aaluh slijh-
tap ku alaas-jåh tiem ’itään vaeltaminen oli ai na ran kem pi kuin länteen 
vaeltaminen’ se kä ak ta sajjaaj kakin maanaa-laav' kuom-tjaatsijt liej'h kuot 
’yhteen paik kaan täytyi lap senpesemisvedet kaa taa’. Aktiota käy te tään 
agentti partisiip pi na, esim. vies sun munuo vuoh pa tjan taal hku tim aal tuoh 
’elivät mei dän ap pem me hoi tamat vaa timet’. Agentti par tisiip pi na ole
van aktion adver biaali mää rit teistä ei ole yhtään esi merkkiä ei kä se ole 
tässäkään asemassa verbaalinen muoto (vrt. Korhonen 1974: 30).

4.2.5.10.2.  Partisiipin preesens (tekijännimijohdos)

Partisiipin preesensin muodostus parillistavuisista verbeistä on kirja
vaa. Ta val li sin tunnus on vahvaasteiseen vartaloon liittyvä -j, esim. 
man naj, jåh tiej, kåår ruoj ja kaastahtallaj verbeistä mannat ’mennä’, jåh tiet 
’kulkea’, kåår ruot ’om mella’ ja kaastahtallat ’antaa kaste’. HalÉaszin teks
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teissä on ker ran poikkeuksellisesti tunnuksena -j:sta kehittynyt [dÍ]: [kal-
lºedÍ olmaj] kaal liej ål maaj ’kah laa va mies’ (1893: 49). Se on pariton ta
vuis ten ver bien partisiipin per fektin tun nuksen -j'jie (HalÉasz 1896: 
XXXIX [dÍdÍ$e-]) analogiaa.

Har vi nai nen, ete lä mur teita kohti yleis tyvä tunnus on vahvaasteiseen 
var ta loon liittyvä vo kaliloppuinen -ja, jos ta on esimerkkejä pohjoisessa 
aina Bart ur ten—Ar ve sin sekamurteeseen as ti. Tunnuksen vokaali voi 
ol la sup pe am pi Svai pan ja Björkfjälletin murteissa, esim. Svaipa paal-
lieje [-j™] verbistä paal liet ’kai vaa’ (La ger crantz 1939 n:o 4759) ja 
Björk fjäl let juhkaje ~ juhkaja [-je ~ -ja] ver bistä juhkat ’juoda’. Ainoat 
tiedot -jemuodoista pohjoisem mis sa murteissa ovat HalÉaszin teksteissä 
ja kie li opis sa, jonka mukaan ne esiin ty vät supis tuma ver beillä ja neli ta
vuisilla ver beillä rinnan -jmuotojen rin nalla (1896: XXXIX—XL). 
HalÉaszilla esiintyvät -jemuodot eivät ole kan san kie lisiä vaan nii den 
mal li na on kir jasaame, jossa partisiipin pree sensin sään nöl linen tun nus 
on -je (esim. Lindahl—Öhrling 1780: LXI ja LXIX orroje ja etse je ver
beis tä or rot ’ol la, jäädä’ ja etset ’rakastaa’).

Kol manneksi kaikissa murteissa on kaksitavui sia vokaali lop pui sia muo 
to ja, esim. tjuoj'kie, vuoj'jie ja kåår'ruo verbeistä tjuoj'kat ’hiihtää’, vuoj-
jiet ’ajaa’ ja kåår ruot ’ommella’. avartaloisten verbien toisen tavun 
vo kaalin ti lal la on -ie. Jos verbin ensi tavussa on pitkä vokaali, on parti
sii pin pree sen sis sä ylivahva as te, mikäli sitä seuraavan kon so nantiston 
hei  kossa as tees sa on lyhyt kon sonant ti (vrt. lukua 3.3.3.4.). Kaksita vuis
ten vokaaliloppuisten tekijännimijohdosten mer kitys on useim miten lek si
kaa  listunut, esim. låh kie ’ih mi nen, joka on in nokas lu ke maan’ mutta låh -
kaj al matj ’lukeva ih mi nen’. Kuiten kin se voi ol la myös ta val li sen jlop 
pui sen par tisiipin preesensin sy no nyymi, esim. spiev' htja njam mie maa-
naav vaa la hah tij ’kummitus itketti ime vää lasta’, mutta myös lin njam-
maj maa naah ’oli ime väi siä lapsia’ (verbistä njammat ’imeä’).

Toisin kuin parillistavuisilla verbeillä, pariton ta vuisilla ja supistuma
ver beillä on ero attribuuttisen ja substantiivisen par tisiipin preesensin tun
nuksen välillä, esim. substantiivisena lauseessa ti lij muv ne Aan naa-Låh-
taahkutj nja ma tiej'jien (ess.) ’niin mi nul la oli edes mennyt AnnaLotta 
ime  väi senä (= rin ta lap sena)’ mut ta attribuuttisena lauseessa tjieh tsaat lij 
jis nja matej maannaa ’se tä si oli myös kin ime väi nen lapsi (= rin ta lap si)’ 
(verbistä njamatit ’imeä (rin taa)’). Att ri buuttisen partisiipin preesen sin 
tun nus on -j ja sub stantii vi sen -j'jie, esim. vie ka tej ~ viekatiej'jie, ååd' daaj 
~ ååd' daajiej'jie, tjier'ruj ~ tjier' ru jiej'jie ja raav' vij ~ raav'vijiej'jie ver
beistä viekatit ’juok sennel la’, ååd' daat ’nu kah taa’, tjier' rut ’al kaa it keä’ ja 
raav'vit ’komentaa, käs keä’. Sub  stantiivinen -j'jietun nus on as te vaih
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telussa, esim. ensin mai ni tun sa  nan ak kusatiivi on viekatiejjiev. Pa ril lis
tavuisten verbien att ri buut ti sen par ti sii pin tunnuksen edellä on evo kaali 
mutta substantiivisen muo don edel  lä ievo kaa li: edellinen on en sim mäisen 
tahdin kolmannessa ta vussa, jossa ei esiinny ievokaalia mut ta jälkim
mäinen toisen tahdin toi sessa ta vussa, jossa ei esiinny evokaa lia (vrt. 
lukua 3.4.2.). HalÉaszin kie li opis sa mai ni taan su pistu ma verbien -jlop
puisten partisiipin pree sen sin rin nal la on -jeloppuiset muodot (1896: 
XXXIX—XL), jol lai sia ei tavata muis ta poh jois mur teiden läh teistä.

Parti sii pin pree sens on il mei sesti muodostettavissa kaikista ver beistä, 
mut ta se on koko nai suu des saan ra ken teeltaan ja merki tykseltään epä
yhte näi nen. La ger crantz huomauttaakin kieliopissaan, että jotkut in fi
niit ti set muodot ovat puh tai ta substantiiveja ja mainitsee toisena esi
merk ki nä parti sii pin pree sen sin virkkeessä ma ngij mus, maav lij sån kåt-
taam, te lij åå siestiej'jie ’viimei nen, jonka hän oli tap pa nut, oli kauppias’ 
(1926: 81).

Li säk si partisiipin preesensin verbaalista luonnetta vastaan sotii se, 
et tä se voi muista ver bi muo doista poiketen esiintyä yhdyssanoissa: esim. 
saahka-saar' tnuoj ’sa no man ker toja’ ja vies'suo-åårraa ’valtimo’ (”elävä 
suoni”). Par ti sii pin pree sens saa verbin määritteet vain yh dys sanan mää
ri te osana, esim. tajt it tjin ieh tjaa tah kir' hkuo-man na jah ååt tjuoh kuotuoh tit 
’nii tä ei vät muut kirk ko me ni jät saa neet lai dun taa’ (ei **kir'kuj man na-
jah ’kirkkoon menevät’).

4.3.  Nominit

Nominien alaluokkia ovat substantiivit, adjektiivit, pronominit ja lu ku
sanat. Ne eroa vat toisistaan myös taivutuskategorioiltaan. Kaikille on 
yh  teis tä lu ku ja si ja tai vu tus. Sen sijaan omistusliitteet esiintyvät käy 
tän nös sä vain sub stan tii veil la. Adjektiivien attribuuttimuotojen ja ver
tailu as teiden muodostus sekä lukusanojen jär jes tys luku jen muodostus 
kuu luvat johto oppiin ja katsaus niihin  esitetään edempänä vain ver tai
lukohdaksi HalÉaszin ja La ger crant zin kieliopeissa esitettyyn. Prono minit 
ovat lä him pä nä sub stan tii veja, mutta muu ten pronominien sa na luokka 
on var sin kir ja va ja mo ni nai nen. Muil la pro no mineilla kuin ref lek sii vi
pro no mi nilla ieh tja ’it se’ ja resi prook kipronominilla kas'ka ’keskenään’ ei 
esiin ny omis tus liitteitä. Tai vu tus ra ken net ta pa remmin sub stan tii vit ja 
pro no mi nit erot taa toi sis taan niiden merkitys: edel liset ovat autose
mant  ti sia, jäl kim  mäi set syn se mant tisia sanoja, joiden tar koi te riippuu 
täy sin kon teks tista.
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Nominivartaloon liittyvien suffiksien järjestys on:

vartalo järjestysluku / luku sija omistus
 vertailuaste   liite
vielja  j sta t 'veli (pl.elat.pxsg2)'
kåålmaa t(a)  v  'kolmas (akk.)'
uhtsie p(u) j t   'pieni (komp.pl.akk.)’.

Poikkeuksellinen suffiksien järjestys on omistusliitteellisten sanojen 
mo ni kon no minatiivissa: vieljatah ’(useat) veljesi’, ååp'paatah ’(useat) sis
ko si’ (Ruon gin kie lenoppailla on näissä muodoissa horjuntaa heikon ja 
vah van as teen välillä). Poik keus johtuu siitä, että mo ni kon tunnus -h 
esiin tyy vain sanan lo pus sa eikä **viel jahat ole siis mah dol li nen ja siitä, 
että mo nikon -j-:lli sinä sa nat olisivat mo nikon genetiivin ja komitatiivin 
kal tai sia (vieljajtah, ååppaajtah).

4.3.1.  Luku

Nominien absoluuttisessa taivutuksessa on kaksi lukua, yksikkö ja mo nik
ko. Ver bintaivuksesta tuttu kaksikko esiintyy vain persoonapro nomi
neilla ja omis tus liitteillä.

Monikon tunnus on sanan lopussa eli vain monikon nominatiivissa -h , 
muis sa sijoissa -j-. Sanan loppuh jää usein ääntymättä. Kaikki muut 
nominit paitsi har vat mo ni kolliset sanat voivat esiintyä kummassakin 
luvussa. Monikollisia sa noja ovat esi merkiksi aajhtikah ’van hem mat’, 
saakngarah ’katumus’ ja kaavluoh ’ke hon koh ta, josta raajat alkavat’.

4.3.2.  Sijat

Arjeploginsaamessa on yhdeksän sijaa: nominatiivi, genetiivi, akkusa tii
vi, ines siivi, elatiivi, illatiivi, komitatiivi, essiivi ja abessiivi. Ne tun ne
taan kai kis ta mu rteista ja niiden päätteet ovat eri murteissa var sin 
yh den mukai set (vrt. tau luk koa 14. seuraavalla sivulla). Essiivi ja abes
siivi esiintyvät vain yksikössä.

Nominatiivi ja genetiivi ovat sijapäätteettömiä sekä yksikössä että mo 
ni kos sa. Monikossa komitatiivi on genetiivin kaltainen ja siis sija päät  tee
tön.
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 4.3.2.1.  Genetiivi

Vain demonstratiivipronomineilla taaht, taht, tuoht ja tuht sekä inter ro
 ga tii vi ja relatiivipronomineilla mij ja kie on yksikön genetiivin päät tee
nä sään nöl li ses ti -n. Yksikön persoonapronominien genetiivi on akku sa tii
vin kaltai nen (muv, tuv, suv). Kaksikon ja monikon persoonaprono mi neil
la on kol men lai sia muo toja. Tavallisin on päätteetön muoto (esim. du1 
munuo ja pl1 mi jaa). Sen rin nalla Barturtella ja pohjoisempana esiin  tyy 
monikossa j:hin päät tyvä, mui den no minien monikon genetiivin kaltai
nen muoto (esim. pl1 mi jaaj). Näiden rinnalla La ger crantzin ja Ha lÉaszin 
mukaan on myös npäättei nen genetiivi, jollaista ei esiin ny muis sa arje
ploginsaamen lähteissä (esim. du1 munuon ja pl1 mijaan; vrt. HalÉasz 
1896: XXII ja La ger crantz 1926: 110).

HalÉaszin mukaan muiden nominien kuin edellä esitettyjen pronomi nien 
yk si kön genetiivissä päätteetön ja npäätteinen muoto oli sivat va paassa 
vaih te lus sa. Yksikön genetiivin päätteetön ja npäätteinen muo to ovat 
teks teissä lä hes yhtä yleisiä (edellinen 514 kertaa, jälkim mäi nen 338 
ker taa).

Wiklundin Björkfjälletin murteen taivutusparadigmoissa on aina 
npäät tei nen yksikön gene tii vi. Ai noa poikkeus on ietnu ’enon’, joka on 
toi sessa paikas sa mer kitty ietnun. Wik lund ei kerännyt tekstejä, mutta 
hä nen muistiinpanois saan yksi kön ge netiivi esiintyy kol me kertaa muus
sa yhteydessä kuin taivutus para dig mois sa. Kai kissa ta pauk sis sa on kyse 
päät teettömästä genetiivistä: jå ka taap' pie lin ’täl lä puo lel la jo kea’, uksa 
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Taulukko 14. Nominien sijapäätteet

 parillistavuiset paritontavuiset pronominit
   taht, mij, kie
 sg. pl. sg. pl. sg. pl.
nom. — — — — — —
gen. — — — — -n —
akk. -v -t -v -t -v -t
iness. -n -n -n -n -n(’)ne* -'tne
elat. -st -st -st -st -s'te -'ste
illat. -j -ta -j -ta -sa -ta
kom. -jn(a) — -jn(a) — -jna —
ess. -n  -n  -n((’)n)ien
abess. -hta(h)k ~ -htaka -htaa
  * Björkfjället—Tjidtjak: rinnalla -s(’)ne.



tjada ’oven kautta’, mååt'te paalie ’monta ker taa’.
HalÉaszin ja Wiklundin muista arjeploginsaamen lähteistä poikkeava 

yk  si kön ngenetiivi on peräisin kir ja saamesta eikä ole kansankielinen. 
Ha  lÉaszin pää asial linen kie lenopas Elsa Brita Stomak ja Wik lundin kie
len opas Gus tav Lars son tun sivat sen ruotsin saamen kirjakielestä, Lars son 
varmasti myös vie reisestä uu ma jansaamesta. Ehkä Björkfjälletin ar je
plo ginsaame laiset osasivat käyt tää nge netiiviä puhuessaan uumajan
saa  melaisten kanssa. Oman väen kes kuu dessa he käyttivät mitä toden
nä köisimmin samanlaista yksikön genetiiviä kuin muut kin ar je plo gin
saame lai set. Tähän viittaavat myös Ruongin vähäiset kar ke alla kir joi
tus ta valla merkityt muistiinpanot Greta Parkilta Björkfjälletiltä.

Yksikön genetiivin -n esiintyy hämärtyneenä koko arjeploginsaamessa 
jois sa kin yhdyssanois sa, joi den jälkiosa alkaa vokaalilla: miesien-iet'nie 
’va  san emä’, åålkien-ååj'vie ’ol kapää’, påskan-ååj'vie ’väinönputken 
ku kin to’ (vrt. La ger crantz 1926: 139).

4.3.2.2.  Akkusatiivi

Yksikön akkusatiivin -v esiintyy koko arjeploginsaamessa. HalÉaszilla on 
sen rinnalla pakku sa tiivi, joka on hänen teksteissään melko yleinen: 
vak ku sa tiivi esiin tyy 1305 kertaa ja pakkusatiivi 872 kertaa. Kerran 
pak kusatiivi on myös Ma ria Pers sonJohans so nin lähettämissä ja La ger
crantzin fo neet tisen nä köi siksi muuttamissa teksteissä (1957: 32 kåå tiep 
’kotaa’). Luul ta vas ti Ma ria Pers sonJo hans son on kirjoittanut sa nan 
kirja saa me lai sit tain eikä La ger crantz huo man nut tai halunnut normaa
listaa sitä. pak kusatiivi on yhtä lailla kirja kie li nen kuin substan tii vei
hin liittyvä ngenetiivikin.

4.3.2.3.  Paikallissijat

Björkfjälletin, Svaipan ja Tjidtjakin murteissa eräillä pronomineilla on 
ta van omai sen yksikön inessiivin npäätteen rinnalla snepääte. Svai palla 
se esiin tyy yk sikön persoonapronomineilla sekä de mon stratiivi ja in ter
rogatiivi pro no mi nien yk sikössä (La ger crantz 1926: 110—111 muv' s ne ~ 
muv ne ’mi nä’, tuv'sne ~ tuv ne ’sinä’, tas'ne ~ tanne ’se’; 1939 n:o 2331 
kies' ne ’kuka’ ja n:o 3850 mas' ne ’mikä’). Wiklund on merkinnyt muistiin 
päätteen Björkfjälletin mur teesta de mon stratiivi pronominien yksi kö
muo doista mutta ei persoonapronomineista (in ter roga tii vi pro no mi nien 
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taivutuksesta ei ole tietoja). Myös Tjidtjakin mur tees sa sneines siivi on 
tun nettu yksikön persoonapronomineissa, sillä Jo nas E. Steg gol la esii ntyy 
sg1 musne (toisinaan mune) ja sg3 susne (esi merk kejä Grund ström 1958: 
23, 25, 49). Sen sijaan Ruongin Tjidtjakin teks teis sä ei ole sneines siiviä, 
jos kin yksikön persoonapronominien inessesiivi esiin tyy vain kah desti, 
kum mal la kin kertaa muvne. sneinessiivi tunnetaan var maan  myös Rasj
vär tan murteesta, vaikka sitä ei löydykään murteen vä häi  sestä ai neis
tosta.

Ruongin muistiinpanoista sneinessiivi puuttuu kokonaan ja on var
maa, et tei se ole kansankielinen Barturten murteessa tai pohjoisempana.

HalÉaszin kieliopin ja tekstien mukaan olisi n ja sneinessiivi vapaassa 
vaih te lussa muilla nomineilla kuin supistumavartaloisilla substan tii veil
la, luku sa noilla se kä omistustusliitteen edessä (1896: XV—XXX). Teks
teissä sneil latii vi ei ole yh tä yleinen kuin nillatiivi. Täs säkin tapauk ses
sa sneillatii vi on kir ja saa me lai suus, jolla ei ole kansankie listä taus taa 
siinä murteessa, jota HalÉaszin kie len opas perhe puhui.

Lagercrantz erehtyy luulemaan kieliopissa ja sanakirjassa, että moni
kon ines sii vis sä päät teenä on -s lauseessa vuossuo l stuor-jåkajs, ku unna 
aatatj ku nik un  na sav vu natj juohkaata jåkast ’sivujoki on suurissa joissa, 
kun pieni osa nen ku ten pie ni su vanto erkanee joesta’ (1926: 59 ja 1939 
n:o 8836). Täs sä on var mas tikin ky se lop puheittoisesta mo ni kon ela tii
vista, koska merkitys voi yhtä hy vin ela tii vi nen: ’si vujoki on suu ris ta 
jois ta...’.

Elatiivin päätteellä ei ole muuta eroa eri murteissa kuin se, että st:n 
yk sin ker taistuminen s:ksi yleistyy pohjoista kohden. Attribuuttisilla de 
mon stra tii vi pro nomineilla ja lu ku sanoilla on -tepäätteinen elatiivi, esim. 
tate muorast ’sii tä puusta’, kaak tsiet ål' pmaast ’kah deksasta ihmises tä’.

Illatiivin pääte on substantiivien absoluuttisessa taivutuksessa eri mur
teis sa täy sin yhdenmukainen. Demonstratiivi ja interro ga tii vipro no mi
neilla se kä omis tus tusliitteiden yhteydessä on yksikön illatiivissa muus sa 
tai vu tuk ses sa esiin ty väs tä jpäätteestä poikkeava sapääte, esim. tasa, 
masa, sg.illat.px.sg1 kååh taasam, nomineista taht ’se’, mij ’mi kä’ ja kååh-
tie ’kota’. Yk sikön persoo na pro no mi neil la on oma illatiivin alivartalo ja 
jpääte voi koko naan puuttuakin, kos ka pelk kä alivartalokin kertoo, mis
tä muodosta on kysymys: munji(j) ~ mu nje, tu nji(j) ~ tu nje, su nji(j) ~ 
su nje. Kaksikon ja mo ni kon per soona pro no meihin liit tyy tavallisesti yk si
kön ines sii vin jpää te, esim. du1 munnuj ja pl1 mijjaj ~ mij jij. Monikon 
per soo na pro no mi neissa on rinnalla käytössä myös monikon ines siivin pää
te, esim. pl1 mijaajt. Tämä mai nitaan La gercrantzin kie liopissa (1926: 
110) ja tällaisia muotoja tavataan myös Ruon gin teks teissä ker ran 

Taivutusoppi110



Ar ve sil ta ja ker ran Bart ur tel ta. Kum massakin ta pa uk sessa on ky sees sä 
ra ken ne, jos sa persoona pro nominia seu raa appositiona mo ni kon illa
tiivissa oleva no mi ni: Ar ves mijaajt (~ mijaajta) nuo ra pujta ’meille nuo 
rem mille’ ja Bart urte mi jaajt paarht-ur htie hkijta ’meille bart ur te lai sille’.

4.3.2.4.  Komitatiivi

Yksikön komitatiivin päätteessä ei ole arjeploginsaamen murteissa ero   ja. 
Se kä -jn että harvemmin esiintyvä vokaaliloppuinen -jna tunne taan kai
kista mur teista. Sen sijaan uovartaloisilla substantiiveilla se voi liit tyä 
joko u tai uolop puiseen alivartaloon. HalÉaszin kieliopissa ja teks teis sä 
esiintyy vain ulop pui seen alivartaloon liittyvä yksi kön komi tatii vi, 
esim. muotujn sub stan tiivista muoh tuo ’kas vot’ (1896: XVII). Tä mä on 
yleisin myös Ruongin Bart ur ten ja Bart ur ten—Ar vesin sekamur teen 
muis  tiinpanoissa. Sen rinnalla esiintyy uolop puiseen alivartaloon muo
dos  tet tu komitatiivi, esim. ieluojn (~ ielujn) sa nas ta iel luo ’poroelo’. 
Yk sikön ko mitatiivi tunnetaan kahdesta kymme nestä yh destä uovarta
loi sesta substan tii vista, joista kahdessatoista on ielujntyyp pi, viidessä 
ie luojntyyppi ja nel  jässä esiintyvät molemmat tyypit.

Muista murteista uovartaloisten substantiivien yksikön komitatiivi 
tunne taan to della huonosti, koska esimerkkejä ei ole mistään murteesta 
yhtä enem pää. Ruon gin Arvesin murteen muistiinpanoissa esiintyy vain 
ie lujn sanasta iel luo ’po ro elo’. Tjidtjakin murteesta tunnetaan vain riej-
tuojn sanasta riej'tuo ’ka pi ne; ajo neuvo’. Vaikka La ger crantzin sanakir
jassa, kieli opis sa ja teksteissä on noin sa ta erilaista uovartaloista sub
stan tii via, ainoa yk sikön komitatiivin muo to on aak sjujn substantiivista 
aak'sjuo ’kirves’ (1926: 64 ja 1939 n:o 7; sa naa ei mai nita hakusanan 
180 yhtey dessä lain kaan). Sa maten Wik lundin muis tiin pa nois sa Björk
fjälletiltä esiintyy vain sa nan iet nuo ’eno’ yksikön ko mi tatiivi ie nuojn. 
Grund strö min joikukokoelmista löytyy vain kahdesti ielujn ’po roelon 
kans sa’ (1958: 22 ja 62).

Vähäinen aineisto ei kerro muuta kuin sen, että Barturten ja Bartur
ten—Ar ve sin sekamurteen ulkopuolella esiintyy kumpaakin tyyppiä. Uu 
majan saa mes sa on ieluojntyyppinen yksikön komitatiivi ja luu lajan saa
mes sa ielujntyyppinen (Schlachter 1958: XV ja Grund ström 1946— 
1954: 1724). Arje plo ginsaame on näi den tyyppien rajaaluetta, jossa 
molemmat tunnetaan ja jossa ne ovat ai na kin osassa mur teita vapaassa 
vaihtelussa.

Arjeploginsaamen lähteissä esiintyy merkintöjä kahdenlaisista mo ni
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kon ko mi ta tiivin muodoista. Yleisempi on monikon genetiivin kaltainen. 
Sen ohella tun  ne taan muo to, jossa monikon alivartaloa seuraa kumpää
te. Ruongin muistiin pano jen mu kaan ensin mainittu muoto on yksin omai
nen kai kis sa hänen tutkimis saan mur teis sa. Ainoastaan bart ur telaiselta 
Sara Enars  sonilta on kieli opil li sis sa muis tiin panoissa kuusi kertaa kir joi
tettu jäl ki kä teen edellisen rinnalle -kumlop pui nen monikon ko mi ta tiivi.

HalÉaszin kieliopissa on mainittu molemmat muodot (1896: XV) ja kum
mat kin löytyvät hänen teksteissään, joskin -kumpäätteinen on ta val li
sempi. La ger crant zin kieliopissa ja myös teksteissä on yksin omaan mo ni
kon ge ne tii vin kal tai nen muoto (1926: 104). Omistusliitteet ovat sekä 
HalÉaszin että Wik lun din mu kaan -kumpäätteen edellä mutta mui den 
si japäätteiden jäl jes sä, esim. paart nijs kum ’poika’ (HalÉasz 1896: XXIV). 
Jonas Eriksson Steg gol ta ke rä tyissä joi uis sa ja teks teissä pitempi muoto 
esiintyy kerran: pååhtsuj-kum ’po rojen kans sa’ (Grund ström 1958: 30). 
Wiklundin Björkfjälletin murteesta ke rää mät pa ra dig mat ovat ai noa 
läh de, jossa tavataan pelkästään -kumpäät tei siä muo to ja. Sen si jaan 
Ruon  gin tekstimuistiinpanoissa björkfjälletiläiseltä Gre ta Perssonilta on 
yk sin omaan sijapäätteetön monikon komitatiivi, esim. ak' tan tjivraj åruoj   -
meh ’oles kelimme yhdessä petojen kanssa’, hierkij jåtij meh ’juta sim me 
hä rillä’.

Tässäkin tapauksessa harvinaisempi, lähinnä vain HalÉaszilta ja Wik
lun dil ta tavattava muoto on kirjakielinen. Kansankielessä lienee käy tet
ty vain mo nikon ge netiivin näköistä monikon komitatiivia.

4.3.2.5.  Essiivi

Essiivi on muodoltaan aina yksiköllinen mutta merkitykseltään myös 
moni kol linen. Supistumavartaloisten sub stantiivien essiivi voi daan muo
dostaa joko yk sikön nominatiivin tai obliik vi si jo jen var ta losta, esimer
kik si nom. suoluo(j) : ess. suoluon ~ suollun ’saari’, nom. faa lies : ess. faa-
lien ~ faallaan ’valas’. Tä mä kahtalaisuus on kai kis sa murteissa.

Persoonapronominien essiivi on harvinainen. Ruongin kieliopillisissa 
muis tiin pa nois sa on kysymysmerkillä varustettuna yksikön ensimmäisen 
persoonan muo dot månnan ~ muvnen ja La ger crantzin sanakirjassa on 
mai  nittu kaksikon en sim mäi sen persoonan muoto munnuon (1939 n:o 
3688:2). Essiiviä ei esiin ny myös kään refleksiivipronominilla iehtja.
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4.3.2.6.  Abessiivi

Abes siivi on harvinaisin sija. Se voidaan muodostaa Ruongin kieli opil
lis ten muis tiinpanojen mukaan kaikentyyppisistä substantiiveista, mut ta 
se tavataan hä nen teks teis sään vain neljä ker taa (kak si kertaa al ma tjah-
taa ’ihmisettä’ sekä ker ran aah tjieh ta ka ’isät tä’ ja ristahtahk ’kas teet ta’). 
Abes siivilla ei ole mo nik koa ei kä omistustaivutusta. Lukusanoista ja pro
no mi neis ta ei voi muo dos taa abes sii via. HalÉaszin kie liopissa on mainittu 
per soo na ja de monstratiivi pro no mi nien abes siivi muo dot: muvh taa [mºuh-
ta] ’mi nut ta’, mu nuohtak ’meit tä kah det ta’, mijaah tak ’meit  tä’, taptaa 
’il man si tä’, tuptaa ’il man tuota’ (1986: XXII ja XXVII), mut  ta niitä ei 
ole ker taakaan hä nen teks teis sään. Luultavasti niitä ei ole käytetty kan
san kielessä, vaan HalÉaszin kielenopas on tun te nut ne kirja kie les tä.

La ger crantzin mukaan hta(h)kpäätteen ja htaapäätteen ohella esiin
tyy ly hentynyt tpääte (1926: 104), josta sanakirjasta löytyy kaksi esi
merkkiä ne li ta vui sista vartaloista (1939 n:o 5001:3 piepmuokasat ’kas
vat ti lapsetta’ ja n:o 2141:1ß karaanasaht ’korpitta’) ja yksi kolmita vui
sis  ta vartaloista (n:o 4458 njuok' tjamat ’kielettä’, jonka rinnalla esiintyy 
ta vallinen muoto njuok' tja matak). Muis ta lähteistä ja murteista ei löydy 
tällaisia lyhentyneitä abessiivi muotoja.

4.3.2.7.  Prolatiivis-temporaalinen adverbinjohdin -k

Eräs adverbinjohdin ansaitsee tulla maini tuk si sijojen yhteydessä, kos
ka se on säilynyt arjeploginsaamessa paljon paremmin kuin naapuri kie
lissä.

Muutamasta parillistavuisesta a- ja ievartaloisesta nominista voi daan 
muo dos taa prolatiivinen tai temporaalinen adverbi, joka on kpäät tei nen 
ja liit tyy vah vaasteiseen varta loon (HalÉasz 1896: XVI ja La ger crantz 
1926: 95). Se esiin tyy en sin näkin prolatiivisena joissakin maas to  ter meis
sä: jaav'riek, kaat' tiek, sievvak, vaar riek, vuopmiek ’järveä, ran taa, merta, 
vaaraa, metsää pit kin’. HalÉaszin kieliopissa mainitaan myös paj jiek ’ylös
päin’ ja vuolliek ’alas päin’ (1896: XVI), joita ei esiinny muis sa lähteissä. 
Jälkimmäistä ei ole mai nit tu myös kään sanakirjassa. Edel li nen esiintyy 
vain Elsa Brita Stomakin HalÉaszille myö hem min lähettä mäs sä tekstissä 
(1893: 311).

Temporaalinen kpäätteinen muoto tunnetaan parista vuorokauden 
tai vuo den ai kaa merkitse västä sanasta: taal'viek, tjak'tjak, kiessiek, kid-
dak, piej' viek, ijjak ’talvisin, syk syisin, kesäisin, keväisin, päiväl lä, yöllä’. 
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Neljä viimeksi mai nit tua tavataan vain La ger crantzilta (1926: 95). Hän 
mainitsee samassa yh tey des sä myös sanat vuostak ’aluksi’, aar rak ’aa mul 
la varhain’, iehkiek ’il tai sin’. Sana vuostak ei vartaloltaan heik koastei se
na kuulu tähän ryhmään. Sa naa aarrak vastaa kaikis sa muissa arje plo
gin saamen läh teis sä aar rat, jo ka löytyy myös La ger crantzin teks teis tä 
(1957: 16). Sekään ei esiinny muis sa läh teissä kuin La ger crant zil la. Il 
mei sesti aarrak ja iehkiek ovat suppea le vik ki siä sanoja ellei vät ne ole pe 
räti La ger crantzin kielenoppaan eri koi suuk sia, koska sa massa mer  kityk
ses sä käytetään muiden lähteiden valossa syste maat tisesti sa noja ieh kie-
ta ja aarrat. Poikkeavaa on myös se, että iehkiek on muo dostet tu sub   stan
tiivista ieh kiet ’ilta’ korvaamalla vartalon loppu-t suf fik saali sel la -k:lla.

4.3.3.  Omistusliitteet

Omistusliitteitä eli possessiivisuffikseja käytetään nominitaivu tuk ses sa 
il  mai se maan omistajaa, esim. illat.pxsg3 kååhtaasis, nom.pxsg1 aah'-
tjaam sub stan tii veis ta kååh tie ’kota’ ja aah'tjie ’isä’ (vrt. Lagercrantz 
1926: 84—85). Ta val lisimmin omistusliitteitä käytetään su ku lai suut ta 
ilmai se vien substantiivien yh tey dessä. Ne voi vat liittyä substantiivien 
ohella adjektiiveihin, esim. pxsg1 vuor ra sup mu sam ad jek tii vin vuo ras ’van   
ha’ superlatiivista. Omis tus liitteiden käy töstä lukusanojen yh tey des   sä ei 
ole mitään tietoja. Ref lek siivi pro nominin ieh tja kanssa käy te tään ai na 
muis sa sijoissa paitsi yksikön nomi na tiivissa omis tusliitteitä ja re si prook
ki pro no mi ni muodostetaan vartalosta kas' ka- ’keski’ ja omis tus  liit tees tä, 
esim. saa kas tih khaaraanah kaskavseh ’miehet kes kuste le vat kes ke nään’ 
(vrt. Lagercrantz 1926: 85—86). Ainoa tieto muiden pro no mi nien omis
tusliitteellisistä muodoista on Lagercrantzin muistiinpa ne ma pro nomi nin 
taht ’se’ yksikön ensimmäisen persoonan muoto tahtam, jonka mer ki tys on 
’kump panini, mieheni’ (1926: 54 ja 1939 n:o 7672). Lisäksi Bart   ur tel la 
käytetään Ruon gin muis tiinpanojen mukaan raken netta ak tu ie nalis (sg3) 
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Taulukko 15. Omistusliitteet

 yksikkö kaksikko monikko
  parillinen pariton parillinen pariton
1 -n, -m -nien, -mien -nen, -men -nieh, -mieh -neh, -meh
2 -t -tien -ten -tieh -teh
3 -s -skaa, -skaan -ska -sieh -seh



’omin päin’, jos sa iena lvar talo saa omistus liit teet ja jon ka sy nonyymi on 
niin ikään omis tus liit teel linen refleksiivipro no minin elatiivi ietjastis (sg3).

Omistusliitteet sijoittuvat mahdollisen lukutunnuksen ja sijapäätteen 
jälkeen pait si monikon nominatiivissa (vrt. lukua 4.3.). Ainoa tapaus, jos 
sa akkusatiivin pää te seuraa omistusliitettä, on bart urtelaiselta Sara 
Enarssonilta muistiin mer kit ty sekundäärinen aah'tjaameniev ’isä 
(akk.×px×du1)’ (vrt. akk.pxdu2 aah tjiev ten). La ger crantz on pitänyt puo les
taan kie liopissa muotoa håålanasan sa nan håål la ’puhe’ omis tus liit teel
lisenä yksi kön inessiivinä, jossa olisi inessiivin pääte myös omis tus liitteen 
jäl keen (1926: 84). Todellisuudessa on kyse håålanis ’pu he’ joh dok sen 
omis tus liitteettömästä inessiivistä, kuten Lagercrantzin sanakir jas ta 
käy ilmi (1939 n:o 1205:14).

Ruong on merkinnyt muis tiin bart ur te lai sel ta Sara Enarssonilta omis
tus liit teel lisen mo ni kon no mi natiivin, jossa duaalin kaikissa per soonissa 
on -nai nes, jo ka voi kuulua vain en sim mäi sen per soo nan omis tusliit tei
siin: pxdu1 ååp' paanenieh, pxdu2 ååp(')paanetieh, pxpl2 ååp'paa ne sieh 
’sisar’. -nai nes voi ol la näissä muodoissa vain mo nikon tun nusta. To sin 
näin vähäisestä ai neis to sta ei ole syytä teh dä yleis tys tä, että mo ni kol  la 
olisi eri tyi nen -ntunnus omis tus liit tei den yhtey des sä. Myös mo ni kon 
ge netiivissä yksikön ensimmäisen ja toi sen per soo nan omistusliitteen 
yh tey des sä on sijapäätteeseen kuulu ma ton -n-ai nes, esim. pxsg1 ååp paaj  -
nan, pxsg2 ååp paajnat, mutta pxsg3 ååppaajs ja pelk kä pl.gen. ååp paaj 
’si sar’. Usea kaksikon ja mo nikon omistusliite on Ruon gin bartur te lai  silla 
kielenoppailla pleo nas tinen, esim. pl.nom.pxpl1 ååp'paa me mieh, pl.nom. 
pxpl2 ååp'paatetieh, pl.nom.pxpl3 ååp' paasesieh, pl.gen.pxpl1 ååp  paaj ne-
nieh, sg.gen.&akk.pxdu1 viel'jame nien, sg.nom.pxdu2 viel'ja te tien, ja pl. 
gen.pxdu2 vieljatetien sub stantiiveista ååp'paa ’sisar’ ja viel'ja ’veli’. 
Pleo   nasmin ilmeisenä tarkoituksena on tasata paradigman muo to jen 
ta vuluku nel jään.

Omistusliitteet on esitetty edellisellä sivulla taulukossa 15. (vrt. Lager
crantz 1926: 110). HalÉaszin mukaan kaksikon ja monikon ensimmäisen 
persoonan omis tus liitteet eroai si vat toisistaan vain yksikön nomina tii vis
sa (1896: XXIV— XXV). Ensim mäisen per soonan m:llistä omistusliitettä 
käytetään vain yk sikön ja monikon nominatii vin sekä yksikön akkusa tii
vin ja genetiivin yhteydessä. n:llinen omistusliite voi esiin tyä myös yk si
kön nominatiivin yhteydessä parillisessa tavussa, esim. Ruon gin teks teis
sä on rinnan tjietsaatjam ja tjietsaatjan ’setä’, joista jäl kim mäinen on sa 
manlainen kuin yksikön genetiivin muoto. Barturtella on yksi kön toi sen 
per soo nan omistus liite ak ku sa tiivin yhteydessä myös -tah, jonka loppu-h 
lie nee peräisin verbin per soonapäätteestä. Sen esiintyminen vain yk si kön 
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akku satiivin yhteydessä johtuu siitä, että näin on haluttu välttää sanan
lop pui sta kon so nanttiyhtymää-vt, jota ei ta va ta muissa sanoissa ja muo
doissa.

Liitteen tai vu tuskaavoista näkyy, että eri kielenoppailla on omis tus
liit  tei sissä muo dois sa eroja ja vaihtelua sekä vartalon kestoas teis sa, var
talo vokaalissa et tä itse omis tusliit teis sä. Ruongin kielenoppaat an toi vat 
mo nia epävarmoja tai vaih to eh toi sia muotoja. Myös Wiklundin muis
tiin  pa not kertovat samanlaisesta epä var muu desta. Tä mä osoittaa omis
tus lii te jär jes telmän rappeutunei suutta ja tois sijaisuutta ana lyyt ti siin 
ge netiivi att ri buutti ra ken teisiin ver rattuna. Esimerkiksi Ruon gin run sais
sa teks timuistiinpanoissa omis tusliite esiin tyy vain kahdeksan kertaa 
muun sub stan tii vin kuin suku lais tai hen ki lö ni men yhteydessä. Koska 
teksteis tä puuttuu täysin elävä dialogi, toi sen per soo nan omis tusliitteitä 
ei juuri tavata. Kieliopillisissa muistiinpa nois sa on täy del linen omis tus
tai vu tus vain sanasta ååp'paa ’si sar’ Sara Enars so nilta ja sa nas ta viel' ja 
’veli’ Per Andersonilta (mo lem mat Barturtelta). Lisäksi muu ta mas ta 
muus ta sub stantiivista on osapa radigmoja. Wik lund merkitsi muistiin 
björk fjäl leti läi seltä Gustav Lars sonilta omistus tai vu tus ta, mutta 
muistiinpanoista käy il mi, et tä hänen kielenoppaansa oli hyvin 
epävarma useista muo dois ta ja osaa muo doista ei kielenoppaan mu kaan 
voinut muodostaa. Ha lÉaszin kieliopin omistus tai vu tuk sen kaa vat ovat 
huo mattavan siloiset ja vaih teluttomat verrat tu na Ruongin ja Wik lun
din muis tiin pa noihin. Osit tain tämä johtuu siitä, että HalÉaszin kie len  op
paat käyttivät teks teistä päätellen enemmän omis tusliitteitä kuin Ruon
gin kie len op paat ja myös hallitsivat ne parem min. Mutta osin syynä on 
se, että HalÉasz on sel  västi teh nyt kielenop paan sa kanssa työtä saa dak
seen aikaan kun nol li set tai vu tus kaa vat. Myös Ha lÉa szin omistus tai vuk sen 
kaavoissa tavataan samat kan san kie lel le vieraat si ja päät teet, jotka 
tavataan absoluuttisessa taivu tuk ses sakin (sg.akk. -p, sg.iness. -sne ja 
pl.×kom. -kum). Ehkä HalÉa szin kieliopin omis tus tai vu tuk sessa on muu
tenkin kansankielelle vieraita piirteitä, mutta niitä on mah doton osoit
taa, kos ka vertailuaineisto on niukkaa ja ristiriitaista.

4.3.4.  Substantiivien vartalotyypit

Substantiiveja on kuten verbejäkin parillistavuisia, pariton ta vuisia ja 
su pis tu ma vartaloisia (vrt. HalÉasz 1896: XI—XXII). La ger crantzin luo
kittelusta puut tuvat su pis tu ma vartaloiset, koska hän ryhmittelee var ta 
lotyypit vain tavu lu vun mu kaan (La ger crantz 1926: 104—107). Kai
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kis sa kol messa ryh mäs sä on sekä as te vaihtelullisia et tä aste vaih te lutto
mia substantiiveja.

4.3.4.1.  Parillistavuiset substantiivit

Suurin osa parillistavuisista substantiiveista ovat kaksitavuisia. Var
ta lon toi sen tavun vokaali vaihtelee ie-ja uovartaloisilla substan tii veil la 
(esim. as te vaih telulliset juol'kie ’jalka’ ja riej'tuo ’kalu’ sekä astevaih te
lut to mat påt nie ’poh ja’ ja vahkuo ’viikko’).

ievartaloisilla substantiiveilla on toi ses sa ta vus sa ie muissa yksikön 
si  jois sa paitsi illatiivissa ja komitatiivissa. Mo ni kossa ie on vain no mi na
tiivissa. aa on toisessa tavussa vain yksikön illatiivissa. Toisessa ta vussa 
on i muissa ta pauksissa eli yk si kön ko mi ta tiivissa ja kaikissa muissa 
mo nikon sijoissa paitsi no mi na tii vis sa (ks. liitteen tai vu tus kaavoja).

uovar taloisten sub stantiivien yksikön il la tiivissa ja ko mi tatiivissa on 
toi ses sa tavussa u, muis sa si joissa uo. Neli ta vui silla ie- ja uovar taloisilla 
sub stan tii veilla vokaalivaihtelu on samanlainen kuin kak si ta vui sil la 
(esim. astevaihtelullinen pa katiepmie ’opetus’ ja astevaih te luton sip ju-
kup puo ’vel  jen vaimo’).

Sub stan tiivin kistah ~ kis'tah ~ kis'taa ’rukkanen’ taivutus on poik ke
uk  sel li nen sekä eri murteissa että eri kielenoppailla. Siksi se on esitetty 
erikseen tai vu tus kaavoissa.

Kaksitavuisten a-, aa-, i-, ja uvartaloisten substantiivien toisen ta vun 
vo kaa li ei vaihtele (esim. as te vaihtelulliset namma ’nimi’, aaj'jaa ’isoisä’ 
ja pas' ti ’lu sikka’ sekä astevaih te lut to mat kåppa ’ukko’, pihtaa ’palanen’ 
ja pie nu ’ru ko us päivä’). avartaloiset substantiivit ovat hyvin yleisiä ja i- 
ja uvar ta loiset puo lestaan hyvin harvinaisia. Viimeksi mainittuja ei 
mainita lain kaan HalÉaszin kie liopissa eikä La ger crantzkaan esitä niitä 
omana ryhmänään (1926: 105). HalÉasz ei puolestaan mainitse aavar
ta loisia (1896: XIII), vaikka nii tä löytyykin hä nen sanakirjassaan. 
Tä mä voi johtua osittain siitä, että HalÉasz kuuli usein pit kän aa:n lyhy
enä. Ryhmän pienuudesta johtuvaa sattumaa lie nee se, ettei tun ne ta 
yh tään astevaihtelutonta ivartaloista substantiivia lu kuun ottamatta 
Svai  pan sanaa pas'ti ’lusikka’ (La ger crantz 1926: 105), joka on muissa 
mur teissa as tevaihtelullinen. La ger crantzin mukaan alunperin jsu pis tu
ma var ta loi set sub stan tiivit kaal lu ’kallio paa si’ ja laattu ’lampi’ ovat siir
tyneet Rasj värtalla parillis ta vuisiksi uvartaloi siksi (mts. 105).

Neli ja kuu si tavuiset avarta loi set sub stan tiivit taipuvat kuten kaksi
tavuiset. To sin nii den no mi na tii vi on kol mi  tai vii si ta vuinen ja konso
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nant tiloppuinen (esim. aste vaih te lul linen jåtaah tak ’reitti’, illat. jå taah-
tah kaj, akk. jåtaahtakav ja as te vaihte lut to mat vuo pieris ’kak si vuo tias 
uros poro’, illat. vuo pie ra saj sekä råh ka tallamus ’ru kous’, illat. råhkatalla-
musaj).

La ger crantzin kieliopissa on mainittu nelitavuisina substantiiveina 
maan  nuo-tiehpie ’kuutamo’ ja njuonnie-tiepmie ’sierainaukko’ (1926: 
132), jotka ovat to del lisuudessa yhdyssanoja. tiepmie esiintyy myös 
yh dyssanoista aak' sie-tiep mie ’sarvenreikä porontaljassa’ ja tjal'pmie-
tiep mie’ silmänreikä po ron tal jas sa’.

4.3.4.2.  Paritontavuiset substantiivit

Useimmat paritontavuiset substantiivit ovat kolmitavuisia. Yksikön 
no mi na tii vi on kaksitavuinen ja konsonanttiloppuinen (vrt. HalÉasz 1896: 
XX—XXII ja La ger crantz 1926: 106—107 ja 123—132). Vartalokon
sonanttina eli toisen ja kol man nen tavun ra jaisena tai yksikön nomina
tii vissa sananloppuisena konso nant ti na voi vat esiintyä kaik ki sanan lop
puiset konsonantit paitsi sj (vrt. taulukkoa 4. sivulla 42).

Vartalokonsonantti vaihtelee kahdessa ryhmässä. Ensinnäkin aste vaih 
te lul li silla kvar ta loisilla sub stantiiveilla on yksikön nominatiivissa lop
pukonsonantti -h ja muis sa sijoissa toisen ja kol man nen tavun ra jalla -k-, 
esim. pienah ’koi ra’, akk. piet nakav. Usein  sa nan loppuinen -h jää ään ty
mättä. HalÉaszin sana kir jan ja teks tien kaamah ’kenkä’ sanan yk si kön 
nominatiivin rin nakkaismuoto kaa mak lie nee kirjakielinen (esim. Lin
dahl—×Öhrling 1780 kab mak), koska muis sa läh teis sä ja sanoissa täl lais
ta ei muotoa tunneta.

Toiseksi as te vaih te lul li sil la mvar ta loi silla sub stan tii veil la on v ~ m 
kon  so nant ti vaih te lu ete lä mur teis sa Rasj vär tal le saakka, esim. njuok tjav 
’kieli’, akk. njuok' tjamav (vrt. La ger crantz mts. 107). Bart urten mur 
tees  sa ja Barturten—Ar ve sin se ka mur tees sa var talokonsonantti ei vaih
tele ja mai nitun sanan no mi na tii vi on njuok tjam. Tjid tjakin ja Ar ve sin 
mur tees sa ta va taan mo lemmat tyy pit.

As te vaih te lut to mien k- ja mvartaloisten sa no jen vartalo konso nan tti 
ei vaih tele (esim. piet nik ’ra ha’ ja ietnam ’maa’). Li säk si on olemassa as 
te vaih te lul li sia h- ja vvar ta loi sia sanoja, esim. kierpmah ’käär me’, akk. 
kier' pma hav ja vuo niev ’anop pi’, akk. vuotnaavav. Mainittujen sa nojen 
tai  vu tus ta ei voi siis en nus taa yk sit täi sis tä muodoista. Tämä tilanne on 
joh tanut myös muu ta maan se ka muo toon, jot ka ker to vat pyrkimyksestä 
välttää harvi nai sia ja en nus ta mat to mia tai vu tus luok kia: Björk fjäl le til lä 
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on Wiklundin mukaan yllä mai ni tun no mi na tii vin kier pmah rin nal la 
kier p mak ja Per Gimmonilla Bart ur ten—Ar vesin se ka mur tees sa on vuo-
nievsanassa v:llisten taivutusmuotojen rin nal la m:lli siä muo to ja (esim. 
akk. vuotnaavav ~ vuotnaa mav). La ger crantz on mer kin nyt muis tiin Svai
pan mur teesta kaksi poikkeuksellista vloppuista sub stan tiivia. Toi nen on 
kuol pav ’palanut metsämaa’, jonka genetiivi on kuol'pama, mut ta es siivi 
kuol' panin (1939 n:o 2892). Toinen sana on savuov ’suvanto’, jon ka muis
sa si joissa on var ta lo konsonanttina -n- (1939 n:o 6072). Kum mas sa kin 
sa nas sa on Ruongin muis tiin panojen mu kaan vartalokonso nantti na vaih
te le ma ton n (edel linen sa na merkitty muistiin Arvesilta Bartur telle ja 
jäl kim mäi nen vain Bart ur ten mur teesta).

Melkein kaikki kolmitavuiset svartaloiset substantiivit ovat astevaih
te  lul li sia. Var talokonsonanttia voi edeltää vaihtelematon a (esim. vanas, 
akk. vatnasav ’ve ne’), vaihteleva ie ~ aa (esim. ååhpies, akk. ååh'paasav 
’tut tu’) tai vaih te le va uo ~ u (esim. aa luos, akk. aal lu sav ’mah la’). Jäl
kim mäisissä tyypeissä ie ja uo esiin ty vät vain yksikön nominatiivissa ja 
osittain essiivissä. Muissa sijoissa on aa ja u. Viisitavuisia svartaloisia 
substantiiveja ei ole, mutta kol mi ta vuisil la adj ek tiiveilla on superla tii ve
ja, jotka taipuvat paritontavuisten svar taloisten sub stan tii vien lailla 
(esim. vuorrasumuos, akk. vuorrasupmusav ad jektiivista vuo ras ’van ha’). 
Substantiivi kier' ries ’ahkio’ on poikkeuk sel li nen, koska se on as te vaih te
luton eikä siinä ole toisen tavun ie ~ aa vaihte lua ku ten muilla kol mi ta 
vui silla nominatiivissa iesloppuisilla substantiiveilla.

Myös n-, l- ja rvartaloiset paritontavuiset substantiivit voivat olla 
jo ko as te vaih te lullisia tai astevaihteluttomia. Edellisiä ovat mm. jo mai
nit tu kuolpan, akk. kuol' pa nav ’nummi’, ååluol, akk. åållulav ’leuka’ ja 
tuottar, akk. tuot' ta rav ’ylän kö’ sekä jälkimmäisiä khaaraan ’aviomies’, 
jup miel ’jumala’ ja tuop maar ’tuo mari’.

Muut vartalokonsonantit p, t, ts, tj, nj ja j sekä vartalonloppuiset kon
so nant tiyhtymät hk, ht, rm, sm, sk, st, lk, lm ja lt tavataan vain astevaih
te lut to mis sa pa riton ta vui sis sa substantiiveissa, esim. vieljap ’oma veli’, 
rakat ’ry ki mä aika’, kååkkiets ’konkelopuu’, almatj ’ihminen’, sjuovunj 
’pai   menkoira’, ååd diej ~ ååd dieja ’nukkuja’, luohpiehk ’yksivuotias syn nyt 
tänyt vaadin’, tjie puoht ’kau la’, sahparm ’eläimen sii tin’, tjiel hkism ’kyn ty
nen’, pirask ’ym pä ris tö’, vuoliest ’poron selkä’, tja vielk ’har ju’, taak   taalm 
’vaina jan luut maas sa’ ja vie ralt ’maailma’. Näis tä ylei siä ovat vain t, tj, 
j, hk ja ht. tj esiin tyy lu kui sis sa de mi nu tii vi joh dok sis sa ja j ver bikan tai
sis sa tekijän ni mi joh dok sissa, joi den yk si kön no mi na tiivissa esiin tyy jlop
puisen ohella etenkin ete lämurteissa kol mi ta vui sia jaloppuisia muotoja. 
HalÉaszin teksteissä (1893: 76) ja sa na kir jassa esiin tyvä (ris sie-)×sup liep-
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ma ’risukimppu’ sana on ai noa sana, jossa vartalo kon so nan  tis  tona on pm. 
Se on laina ruotsin supp le ment ’täydennys’ sa nasta.

Kuten luvussa 3.4.1.5. mai nittiin, Björk fjäl le tin ja Svai pan mur teissa 
pai not to man tavun jäl jessä hk ja ht ovat yk sin ker tais tuneet k:ksi ja t:ksi. 
Esimerkiksi yl lä mai nitun substantiivien luoh piehk ja tjie puoht ase mes ta 
näis sä mur teis sa on luoh piek ja tjiepuot (La ger crantz 1939 n:ot 3644:2 ja 
544).

4.3.4.3.  Supistumavartaloiset substantiivit

Supistumavartaloisille substantiiveille on tyypillistä, että niiden yksi
kön no mi natiivin sananloppuinen konsonantti ei esiinny muissa taivu tus
muodoissa pait si toisinaan essiivissä.

Ainoa merkittävä supistumavartaloisten substantiivien ryhmä on ies
lop pui set sub stantiivit. Niitä on kaksi ja nelitavuisia, esim. sarvies : akk. 
sar'vaav ’hir vas’ ja aahkaatjassies : akk. aahkaatjassaav ’tuleva vaimo’. 
Kum piakin on se kä astevaihtelullisia että astevaihteluttomia.

Muita supistumavartaloisia substantiivejä on vain ålmaaj ’mies’ (akk. 
ål'p maav) ja muutama uojloppuinen substantiivi, esim. pååtsuoj ’poro’ 
(akk. pååh tsuv) (vrt. Lagercrantz 1926: 106, jonka luo kittelussa on 
unoh  dettu ålmaajsa na). Nämä ovat ainoat substantiivit, jossa kaikissa 
mur teissa on yksikön no mi natii vissa -j.

Substantiivin ienuoj ’eno’ yksikön nominatiivi on Ruongin muistiin pa
no jen mu kaan Rasjvärtalta Arvesille -jlop pui nen. Myös Lagercrantzin 
sa na kir jas sa yk sikön nominatiivi on Rasjvärtalla ienuoj mutta Svaipalla 
iet nu (1939 n:o 872). HalÉaszin mukaan Barturten—Arvesin seka mur
tees sa ja Wiklundin mu kaan Björkfjälletin murteessa ovat rinnan ienuoj 
ja ietnu. HalÉaszin sa nakirjan ään ne asu [ºednºu] on ristiriitainen, sillä [-dn-] 
viittaa ylivahvaan kon so nan tis toon, mut ta [ºe-] tavalliseen vahvaan 
as teeseen sekä [-ºu] toisen tavun pit kään uovo kaaliin, jonka edellä 
olettai si olevan ensi tavussa [ä]:n, mikäli kon so nan tis to on yli vahvassa 
astees sa. Eh kä HalÉaszin sanakirjan ietnu on Foldan tai Kvikk jo kin luu
lajan saa mea mutta sanakirjassa se on jäänyt osoittamatta (teks tien se li
tyk sis sä 1893: 304 mainitaankin vain ienuoj).

Lisäksi on kuusi substantiivia, jotka taipuvat muuten kuten ienuoj ja 
påå tsuoj, mutta joiden yksikön nominatiivissa ei ole loppuj:tä: kuolmuo 
’hä mä rä’, kuorkuo ’kari’, kuottuo ’lieko (puu)’, (s)laattuo ’lampi’, suoluo 
’saari’ ja tsuop puo ’sammakko’, (vrt. Lagercrantz 1926: 106). HalÉaszin 
mu kaan loppuj voi esiin tyä kahdessa viimeksi mainitussa sanassa (muut 
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puuttuvat hänen sa na kir jas taan). Kaikki sanat esiintyvät Ruongin Bart
urten ja pohjoisempien mur tei den muis tiinpanois sa eikä niissä ole merk
ki äkään loppuj:stä. Sen si jaan niis sä on lop puh, joka jää usein ään ty mät
tä. Etelämpänä loppuh puuttuu lähes tyys tin, joten on luonnollista, että 
Lagercrantz on merkinnyt nämä sanat vo kaali lop pui si na. Lager crant zin 
mukaan myös raavnuo ’pihlaja’ taipuu Svai pal la kuten mai  ni tut sanat, 
mutta HalÉaszin ja Ruongin mukaan kyse on normaa lis ta kaksita vui ses ta 
substantiivista raav'tnuo. Lisäksi Lagercrantzin mukaan alun perin supis
tu mavartaloiset substantiivit laattu ’lampi’ ja kaallu ’kal lio’ ovat Rasj
värtalla siir ty neet parillistavuisiksi uvartaloisiksi substan tiiveiksi 
(La ger crantz 1926: 105; vrt. lukua 4.3.4.1.). Jälkimmäinen sa na on 
Bart ur ten mur tees sa sekä supistu ma vartaloisena että parillis ta vui  sena 
uovar taloisena sub stan tii vi na: kaallu : akk. kaal'luv ~ kaal'luo : akk. 
kaalluov. HalÉaszin sanakirjan mu kaan myös ’sam makko'sana näyt tää 
osin siirty neen uovartaloiseksi (tsuop' puo : gen. tsuop puo; rinnalla on 
taivutus tsuop puoj : tsuop'pu).

Arjeploginsaamessa on selvä pyrkimys päästä eroon harvi nai sis ta jsu
pistumavartaloista. Vain usein esiintyvät pååtsuoj ’poro’ ja ål maaj ’mies’ 
ovat täysin kyenneet vastustamaan tätä pyrkimystä. Myös ta vallinen 
sa na ie nuoj ’eno’ on yleensä säilynyt jvartaloisena. Sen sijaan muut 
sa nat ovat mui den lähteiden kuin HalÉaszin valossa muuttuneet h- tai 
vo kaalivartaloisiksi. Eh kä HalÉaszin kielenoppailla oli vielä vanha 
jvarta loisuus osin säilynyt. Tosin ei ole mahdotonta, että suoluoj- ja 
tsuop puojsanojen jvar taloisuus ei ollut kan sankielistä vaan eräs monis ta 
HalÉa szil la esiintyvistä kansankielelle vie raista piirteistä.

4.3.5.  Katsaus adjektiivien taivutukseen

Adjektiiveilla on kaksi perusmuotoa, predikatiivi ja attribuuttimuo to, 
jot ka useim milla adjektiiveilla eroavat toisistaan. Näiden väliset muo to
suhteet ovat hy vin moninaiset. Lisäksi joidenkin adjektiivien kom pa ra
tii  vi ja superlatiivi muo dos tetaan erillisestä vartalosta, esim. predi ka tii
vi låssat, attribuutti låssis, kom pa ratiivi lås iep ja superlatiivi låsi mus ~ 
lå  siemus ’raskas’.

Itse asiassa adjektiivin predikatiivi, attri buutti ja vertailumuotojen 
taivutus kuuluu sana ja johtooppiin eikä muotooppiin. Kuitenkin ne 
esitellään tässä katsauksenomaisesti, koska näin tarjotaan vertailukoh ta 
HalÉaszin ja Lagercranzin kieliopeissa esitetylle.
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4.3.5.1.  Adjektiivien predikatiivi- ja attribuuttimuoto

Adjektiivin attribuuttimuoto on tai pu maton mutta predikaattimuoto 
taipuu, esim. adjektiivi nuorra ’nuori’ attribuuttina nuor ra aal tuojt svaal la 
pal'taa ’nuoria vaatimia naa li pelottaa’ mutta predikatiivisena nuo rajt 
kakin ååt' tjuot ’nuo ria hei dän piti saada’.

Ainoastaan adjektiivin puorrie ’hyvä’ attri buut timuodot voivat kon
gruoida. Täs tä on kolme esimerkkiä: Israel Ruongin Per Nils son Ruon gil
ta muis tiin mer kit semä påå tsuoj lij puorien fiedan årrum ’po roelo oli ollut 
hy vällä ra vinnolla’ se kä HalÉaszin muistiinmerkitsemät te lev mån tal le 
kaav' tnam puo riev kiej nuov ’nyt olen löy tänyt hyvän tien’ ja te ma mån 
tie titjav puo riev raa diev ’mi näpä tie tänen hy vän neuvon’ (1893: 101 ja 
209). HalÉaszin teks teis tä ei löydy mui ta ta pa uksia, jos sa olisi adjektiivi 
puorrie attri buut tina muun kuin yksikön no mi na tii vin yh tey des sä. Tämä 
johtuu osin siitä, että arjeplo gin saa messa ad jek tii vin puor rie si jas ta käy
tetään usein varsinkin ihmisistä puhuttaessa adjektiivia puo rahk, jon ka 
kom paratiivina ja superlatiivina käyte tään puor rieadjektiivin muo toja. 
Muul loin Ruon gin teksteissä on attri buut tina tai pumaton puor rie. Näin 
on myös Jo nas E. Steggolta kerätyissä teks teissä, esim. puor rie vi vav lev 
val ååt'tjum ’olen saa nut hyvän vävyn’ (Grund ström 1958: 39).

Adjektiivien predikatiivi ja attribuuttimuodoilla ei ole yksiselitteisiä 
tunnuk sia. Joidenkin adjektiivien predikatiivi ja attribuuttimuodot ei vät 
eroa toisis taan. HalÉaszin kielioppi esittelee adjektiivien taivutuksen hy 
vin lyhyesti (1896: XXIX) La ger crantzin kieliopissa käsitellään erik seen 
adjektiivien vartalotyypit ja johta mi nen (1926: 107—109 ja 133—×136). 
Edellisessä kohdassa on esillä vain ad jek tiivit, joiden predi kaatti muoto on 
vokaali tai sloppuinen ja jälkimmäisessä muut adjek tiivit. Tämä ja ko 
on osin perusteeton, koska adjektiivien predi kaat ti muo don loppu kon so nant 
ti ei ole aina yksiselitteistä johdinainesta (sa malla ta val la Lager crantz 
käsittelee myös substantiiveja erottelematta johtamat tomaan var  taloon 
kuu luvia toisen tavun vokaalin jälkeisiä kon sonantteja johdinaineksis ta).

Edempänä esitellään arjeploginsaamen adjektiivityypit ryhmi tel tyi nä 
predi ka tii vi ja att ri buut timuotojen keskinäisten suhteiden mukaan. Mo 
nes ta adjek tiivista esiin tyy vain joko pre di katiivi tai attri buut ti muo to 
eikä esiin ty mättömiä muotoja voi da var muudella päätellä. Osa adjek tii
veis ta kuu l uu eri läh teissä tai mur teis sa eri lai siin ryh miin. Ruongin kie li
opil li sis sa muis tiinpa nois sa ei ole selvitetty adjek tii vien pre dikatiivi ja 
attri buut ti muo tojen suh tei ta ja siksi täs sä esitetyt tiedot pe rus tuvat 
enem män Ha lÉaszin ja La ger crantzin aineistoon kuin muul loin. Monet 
poik ke uk sel liset tai ainut laatuiset pre di ka tiivi ja attri buut timuodon 
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suh teet esiin ty vät vain La ger crantzin ai neistossa ei kä niiden to den peräi
syyttä tai le vikkiä ar je plogin saa messa voi arvioida tar kem min.

4.3.5.1.1.  Predikatiivimuoto vokaaliloppuinen

Yleisin adjektiivityyppi on sellainen, jossa predikatiivimuoto on vah va
as tei nen ja vokaalilop pui nen ja attribuuttimuoto heikkoasteinen ja 
sloppuinen. Näi tä on ie-, uo-, a- ja aavartaloisia (esim. pred. kal'jie : 
attr. kaljies ’väl jä’, faav' ruo, attr. faav ruos ’ko mea, kaunis’, kiev'ra, attr. 
kiev ras ’vahva’ ja påån'taa, attr. pååntaas ’ri kas, vauras’). Täl laisia 
adjektii veja tunnetaan kaikkian yli viisi kym mentä. Enem mis tö niistä on 
ievar taloisia. Lager crantzilla on lisäksi kak si se ka muo tois ta ad jek tiivia, 
joi den pre dikatiivimuodot ovat vokaaliloppuisia ja att ri buut ti muo dot 
slop  pui sia mutta joi den toisen tavun vo kaali vaihtelee: njuod' vie, attr. 
njuod vas ’li kai nen, ras vai nen’ ja siej'va, attr. siej'vis ’ta vallisen vä ri nen, 
rus kean har maa (po ron kar va)’ (1926: 108).

Lisäksi on adjektiiveja, jotka ovat vokaaliloppuisia sekä predikatiivina 
et tä att ribuuttina. Kolmella adjektiivilla muodot ovat identtisiä (puor rie 
’hyvä’, nuor ra ’nuo ri’ ja jalla ’hullu’). Lagercranzin mukaan myös tuol' va 
’li kainen’ olisi täl lai nen, vaikka sen komparatiivi tuol'vasup viit tai sikin 
mie lummin sloppuiseen att ribuut ti  tai predikatiivimuo toon (1939 n:o 
8081). On myös kuusi adjektiivia, joiden pre di katiivi on vah vaasteinen 
ja ieloppuinen ja attribuutti alop pui nen: njaal'kie ’hy vän ma kui nen’, 
kuh kie ’pitkä’, un nie ’pieni’, vaatnie ’vä häi nen’, tjaap'pie ’kau nis’ ja fij't-
nie ’hieno’ (attribuutit njaal ka, kuhka, unna, vaatna, tjaappa ja fij na). Nel 
jäl lä ensin mainitulla on tosin osas sa murteita tai vaihto ehtoi sena slop
puiset att ri buut ti muo dot njaalkies (HalÉaszilla vaihtoehtoi se na), kuh kies 
(vain HalÉaszil la ja La ger crant zilla), un nies (har voin vaihto ehtoisena 
Bart urtella ja Bart ur ten—Arvesin seka mur teessa) ja vaa nies (HalÉaszilla 
vaihtoehtoisena), jol loin ne kuu luisivat edelliseen ad jek tii vien ryh mään.

4.3.5.1.2.  Predikatiivimuoto tloppuinen

Lähes kaikki tloppuiset adjektiivit ovat pre dikatiivimuodoltaan at 
loppuisia ja attribuuttimuodoltaan islop puisia, esim. låssat, attr. låssis 
’ras kas’. Näitä tunnetaan kuusitoista adjektiivia, joiden jou kos sa ovat 
myös useimmat värien nimitykset: ruop'sat ’punai nen’, tjaah'pat ’mus ta’, 
tjuoj'vat ’harmaa; sininen’, viel'kat ’valkoinen’ ja vis'kat ’keltainen’. Näi
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den adjektiivien vertailuasteiden muodostus on hy vin moni nais ta, sillä 
esi mer kiksi adjektiivilla låssat ’raskas’ on kompa ra tiivissa muodot lå siep, 
låssa tup ja låssasup ja superlatiivissa muodot lå sie mus, låssatumuos, lå si-
mus ja lå saamus. Tämä kirjavuus johtuu osin sii tä, että vertailuasteissa 
käytetään eril lis tä -ieloppuista vartaloa (vrt. Lagercrantz 1926: 134).

Lisäksi on muutama predikatiiviltaan tloppuinen adjektiivi, joiden 
attri buut ti muo dot ovat poikkeuksellisia: jålat, attr. jålat ’kovaksi tal lat tu’ 
(La ger crantz); juol lat, attr. juoluos ’tilava; vähätöinen’ (Barturte); jal'-
kat, attr. jal' ka (Lager crantz; Barturte; jossa attribuuttina myös jal'kis) 
’ta sai nen’; mårriet, attr. mår rie tis, komp. mårrie tup ’muka va’ (La ger
crantz; HalÉaszilla attribuuttina mår ris) (vrt. Lagercrantz 1926: 134).

4.3.5.1.3.  Predikatiivimuoto kloppuinen

kloppuisia adjektiiveja on aineistossa 25, mutta niitä on kuut ta tyyp
piä. Suu rin ryhmä on adjektiivit, joissa ei ole astevaihtelua ja joiden 
attri buutt imuoto on kisloppuinen, esim. tjalmak, attr. tjal makis ’tark ka
nä köinen’ ja vuol'liek, attr. vuol' lie kis, komp. vuol'liekup, sup. vuol'lie ku-
muos ’kor kea’ (vrt. Lager crantz 1926: 135). Näi tä tun netaan yhdek sän 
vahvaasteista ja viisi heikko as teis ta. Useimmat ovat sel viä joh doksia 
mutta joukossa on myös skandinaavisia lai noja, esim. ruvlik ’hauska; 
mie  lenkiintoinen’.

Toiseksi tunnetaan neljä astevaihtelutonta adjektiivia, joiden attri
buutt i on vo kaali lop pui nen: kassak, attr. kas sa ’paksu’, allak, attr. alla 
’korkea’, kåb' tak, attr. kåb'ta ’le veä’ ja iet nak, attr. ietna ’paljo’ (vrt. 
La gercrantz 1926: 134). Näiden adjektiivien ver tailu as teille on tyy
pillistä muoto jen moninaisuus ja niis sä esiin tyvä ielop pui nen var ta lo, 
jollai nen on myös atloppuisilla ad jek tii veilla, esim. komp. aliep ~ al la kup 
ja sup. aliemus ~ ali mus ~ allakumuos ad jektiivista al lak. Tä hän ryh mään 
kuuluu Lagercrantzin sa nakirjan mukaan myös adjektiivi pahaa(h)k, 
attr. pa haa ’pa ha’ (1939 n:o 4623), joka on ilmei ses ti vain adjektiivin 
pahaa rin nak kais muo to.

On myös muutamia kloppuisia adjektiiveja, jotka taipuvat joidenkin 
lähteiden mu kaan poikkeuksellisesti: luostak, attr. luos'tis ’val ko raitai nen 
(poro)’ (La ger crantz); kraavuok, attr. kraavvis ’harmaa’ (HalÉasz; Lager
crant zilla kraavies, attr. kraa vies); puo juok, attr. puojuos ’ve res (jälki)’ 
(La  ger crantz), haal muok, attr. haal mies ’makea’ (HalÉasz; Ruong ja 
La ger crantz: haal mies, attr. haalmies). Lisäksi on -hkloppuiset ad jek tii
vit puo rahk, attr. puorahk ’hy väluontoinen’ (komparatiivi puoriep ja 
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super la tii vi puo riemus adjek tii vis ta puorrie ’hyvä’) ja musahk, attr. 
musahk ’tum manruskea’ (kom paratiivi musahkup).

4.3.5.1.4.  Predikatiivimuoto s-loppuinen

Arjeploginsaamesta tunnetaan viitisenkymmentä sloppuista adjek tii via. 
Näistä noin puo lella pre dikatiivi ja attribuuttimuodot ovat sa man laiset, 
esim. kiluos, attr. kiluos ’sin ni käs’. Näil le adjektiiveille on tyypil lis tä, 
et tä vertailu as teet voidaan muodos taa se kä s:llisestä että s:ttö mäs tä 
var ta los ta: esim. komparatiivi killusup ~ kiluop ja su per latiivi killu mus ~ 
kil lusumuos.

Toinen huomattava ryhmä on adjektiivit, joiden attribuuttimuoto on 
vokaali lop puinen ja vahvaasteinen, esim. kalmas, attr. kal'pma ’kyl mä’. 
Tällaisia ad jek tii ve ja tunnetaan 16. Kyseisten adjektiivien vertailuas
teet muodostetaan predi ka tii vi muo don pohjalta. Lisäksi on kolme ad jek
tiivia, joissa toisen tavun vokaali vaih te lee: stuories, attr. stuorra ’suuri’, 
vijties, attr. vij'ta ’avara’ ja Lager crant zin Svaipalta muis tiinmerkitsemä 
jie njies, attr. jietnja ’suuri’. Viimeksi mai nittu on muualla arje plo ginsaa
mes sa tun tematon uumajan saa melainen muo to, joka on varmasti pe räi
sin La ger  crantzin kielenoppaan sorselelaiselta avio mieheltä.

On myös muutama hajatapaus, jotka tunnetaan vain yhdestä lähtees
tä: miv hkas, attr. mivhkis ’pehmeä (Lagercrantz; Barturtella sana on 
mivh kies, attr. miv hkies), suvries, attr. suvra ’hapan’ (Barturte) ja kruo-
nas, attr. kruot nis ’vihreä’ (La ger crantz). Nämä kaikki ovat skandi naa vi
sia lainasanoja.

4.3.5.1.5.  Predikatiivimuoto j-loppuinen

Arjeploginsaamesta tunnetaan seitsemäntoista adjektiivia, joiden pre
dikatiivi on jloppuinen,esim. vis'taaj, attr. vis'taas ’runsassieninen’. Toi
sen tavun vokaali on kai kissa adjektiiveissa aa. Näiden att ri  buut ti muoto 
on Svaipalla ja Rasj vär talla usein kol mi tavuinen pre di  kaat  ti muo toon 
pe rustuva, esim. vis' taa jis (vrt. La gercrantz 1926: 133). Kyseinen att ri
buut  ti muo to ei ole vieras pohjoi sem pa nakaan, koska Tjidtja kilta kotoisin 
ole valla Jo nas E. Steg gol la kin on jier' vaajis (laan' ta) ’ah mainen (maa)’ 
(vrt. Grund ström 1958: 43 jär' va jis; toi ses sa ta vus sa on äänitteen 
mu kaan pitkä vo kaali) ja barturtelaisella Anna Johans so nil la al'vajis 
’kau hea’. Kolmitavuisissa attribuuttimuodoissa esiintyy tois essa ta vus sa 
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osassa sanoja lyhyt a kuten viimeksi mainitussa sanassa ja myös Svai pan 
sanassa puol'tajis ’kuk kulai nen’ (Lager crantz 1939 n:o 5316:2; tämä 
muo to on tuskin sekä attribuutti että predikatiivi muoto kuten La ger
crantz esittää). Pi dem pi attri buutti muo to on tun nettu luul ta vas ti myös 
Björk fjäl le tin mur tees sa, vaik ka Wik lundin kä sikirjoi tuk sissa näi tä 
muo  toja ei esiinny. Näiden ad jektiivien ver tai lu as teiden muo dot ovat 
kir  javia, esim. kom pa ra tii vi vis' taap ~ vis' taa jup ja su per latiivi vis' taa-
mus ~ vis' taa ju muos ~ vis' taasumuos. j:lliset komparatiivi ja su per la tii vi
muodot ovat tavallisia Rasjvärtalla ja etelämpänä.

4.3.5.1.6.  Muut adjektiivit

Tunnetaan parikymmentä adjektiivia, joissa toisen tavun vokaalia seu
raa kai kissa muodoissa l. Näitä on kolme tasavahvaa ryhmää. Ensin nä
kin tunne taan seitsemän adjektiivia, joiden predikatiivimuoto on -llop
puinen ja attri buut ti muo to lisloppuinen, esim. tjiekngal, attr. tjiek nga lis 
’syvä’. Toiseksi on kym menisen adjektiivia, joiden predi ka tiivi ja attri
buuttimuoto ovat -lislop pui sia, esim. pal lulis, attr. pallulis ’ar ka’. Kol
man neksi on kymmenen adjektiivia, joi den pre di ka tii vi ja attri  buut
timuoto -latjloppuisia, esim. lihkulatj, attr. lihku latj ’on ne kas’. Kaik kien 
näiden adjektiivien vertailuasteet muodostetaan yhden mu kai sesti suo
raan lvartalosta: tjiekngalup : tjiek nga lumuos, pallulup : pallu lu muos ja 
lih ku lup : lihku lu muos.

Karitiiviadjektiivien predikatiivimuoto on -htiep mieloppuinen ja attri 
buutti muo to -htisloppuinen, esim. tjalmiehtiepmie, attr. tjalmiehtis 
’so kea’. Näiden ad jek tiivien vertailuasteet muodostetaan attribuutti var
ta losta, esim. komparatiivi tjal mieh tup ja superlatiivi tjalmiehtumuos. 
Svai pan ja Björkfjälletin murteissa toisen ja kolmannen tavun välistä 
ht:tä vastaa t (vrt. Lagercrantz 1926: 136).

4.3.5.2.  Vertailuasteet

Adjektiivitaivutuksen erikoisuus on komparaatio. Lähes joka adjek tii
vis ta voi daan muodostaa kolme vertailuastetta: tunnukseton perus aste 
po sitiivi se kä kom pa ratiivi ja super la tiivi, esim. nuorra : nuorap : nuora-
mus ’nuo ri’.

Myös joistakin sub stan tii veis ta voidaan muodostaa kom paratiivi ja 
su perla tii vi, jol loin ky sees sä on to dellisuudessa adjektiivijohdos, jolla ei 
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ole positiivia: esim. sa nas ta kaat'tie ’ran ta’ komp.iness. kaattiepan ’ran
nem pana’, sup. kaat ti mus ~ kaat tiemus ’lä him pä nä rantaa ole va’ ja sanas
ta uk'sa ’ovi’ komp. uk sap ’lä hem pänä ovea (ole va)’. Monilla adverbeilla, 
post positioilla ja pre po si ti oil la on myös kom paratiivi ja superlatiivi, jot
ka voivat olla mer kityk sel tään sekä ad jek tii vi sia et tä ad verbisiä, esim. 
lahka ’lähellä’ : lakap ’lähempi; lä hem pä nä’; man ngie ’pe rä, taka’ : 
ma ngiep ’myöhempi, jäljempi; myö hem min’ : ma ngie mus ~ ma ngimus ’vii
mei  nen; lopulta, viimeiseksi’ (vrt. myös La ger crantz 1926: 114—115).

Komparatiivin ja superlatiivin yhteydessä esiintyvää vartaloa ei usein 
voi en nus taa posi tiivin predikatiivi tai attribuuttimuodosta. Ainoastaan 
pa rissa edel lä esi tetyssä ryhmässä kom pa ratiivin ja superlatiivin muo
dos ta mi nen on yh den mu kais ta. Moninaisuuden syy on se, että kompara
tii vi ja super la tiivi var ta lot voi daan muodostaa sekä predikatiivi että 
attribuuttimuodosta ja vielä pä usealla ta valla. On tavallista, että ad jek
tiivilla on rinnan useita kom pa ra tii vi ja su per la tii vi muotoja, esim. Bart
urten murteessa pred. kassak, attr. kas sa, komp. kasiep ~ kassakup, sup. 
kasimus ~ kasiemus ~ kassa ku muos ’pak su’. Sen sijaan on säännöl lis tä, 
et tä superlatiivi muo dostetaan aina samasta varta losta kuin kom pa
ratiivi.

Komparatiivilla ja superlatiivilla ei ole erillisiä predikatiivi ja attri
buutti muo to ja. Ainoastaan kaksitavuisista konsonanttiloppuisista adjek
tiivivar tal ois ta muo dos tetuilla komparatiiveilla voi esiintyä rinnan neli
tavuinen vain pre di ka tii vi na käy tettävä yksikön nominatiivin muoto, 
se kä lyhempi lähinnä attri buut tina käy tet tävä muo to (esim. karrasup puo 
ja karrasup adjektiivista kar ras ’kova’). HalÉasz ja La ger crantz eivät mai
nitse tätä kieliopeissaan, mutta La ger crantzin sa na kir jas ta käy il mi, 
et tä Rasjvärtan murteessa adjektiivilla suoh kat ’tiheä’ on kom pa ra tii vin 
pre dikatiivimuoto suohkatuppuo ja attri buut ti muoto on suo kaap (1939 
n:o 7139; Ruongin muistiinpanoissa attri buut ti muo tona on suoh ka tup). 
HalÉaszin sanakirjassa ja Ruongin kieliopillisissa muis tiin pa nois sa tällais
ten adjektiivien kolmitavuinen ja neli ta vui nen pre di ka tii vimuoto on usein 
esi tet ty rinnan il man mainintaa niiden käytöstä. Esi merk kejä kom  pa ra
tiivin pi temmän muodon käy töstä predi ka tii vina löy tyy teks teis tä, esim. 
Barturte (Ruong) tja vielk-tjår'kie lij tjaah'pa tup puo ’sel kä kais ta oli mus
tem pi’, ak'ta, kuti lij ville vuor ra sup puo ’yk si, jo ka oli van hempi’ (HalÉasz 
1893: 29) ja vuorrasuppuo l taht muv' ste ’hän on mi nua vanhempi’ 
(Grund  ström 1958: 72) (ad jek tiiveista tjaah'pat ja vuoras). Pre di katii vi
na voi daan käyttää myös ly hem pää muo toa, esim. Ruong vuorrasup sjat-
taj ’tuli van hemmaksi’. Sen sijaan mis tään lähteestä ei löy dy tietoja sii
tä, että pi  tem pää kom paratiivimuotoa käy tet täi siin attribuuttina.
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4.3.5.2.1.  Komparatiivi

Painottoman tavun jäljessä komparatiivin tunnus on yksikön nomi na
tii vis sa -p, muissa sijoissa -pu-, harvemmin pa-, esimerkiksi kompara tii
vin nomi na tii vi puo riep ja akkusatiivi puoriepuv adjektiivista puorrie 
’hy vä’. Komparatiivin tunnus on painollisen ta vun jäl jessä yk si kön no mi
na tii vissa -p, yksikön illa tii vis sa ja komitatiivissa -ppu- ja muissa si jois sa 
-ppuo-, esim. komp.nom. viel' ka tup, komp.akk. viel'ka tuppuov ja komp.
il lat. viel'katuppuj ad jek tii vista viel' kat ’val koi nen’ (vrt. HalÉasz 1896: 
XXXIX ja La ger crantz 1926: 107). Taivutus on siis samanlainen kuin 
kaksitavuisilla uo-vartaloisilla substantiiveilla. Kol men nen ta vun lo pus sa 
ole van komparatiivin tun nuk sen edessä side vo kaa lina on -u-, esim. viel'-
ka tup sekä vuorpiehtuppuo adjek tii vistä vuorpiehtiepmie ’on ne ton’.

Ruongin teksteissä esiintyy kaksi komparatiivimuotoa, jotka on muo
dos tet tu eris kummallisesti: Barturte (Per N. Ruong) miv hkal kup sjattaa 
’tulee peh me äm mäk si’ ja karralkup sjattaa ’tulee kovemmaksi’. Kyse ei 
ole kirjoitus vir heis tä, kos ka ne on kirjoitettu samalla tavalla myös teks
tien normaalistetussa ver sios sa. Kom pa ra tiivit on muodostettu adjek tii
veista mivhkies ’pehmeä’ ja karras ’ko va’. Näis tä ad jektiiveista käyte
tään muualla teksteissä normaaleja kompa ra tii vi muo to ja mivh kaap ja 
kar ra sup. Kahden tekstissä esiintyvän sanan pohjalta on mah do ton rat
kaista, on ko kyse erillisistä adjektiivijohdoksista vai tavallisten ad jek
tiivien poik keuk sel lisista komparatiivimuodoista.

4.3.5.2.2.  Superlatiivi

Superlatiivin tunnus on painottoman tavun jäljessä Barturtella ja poh 
joi sem pa na -mus, Barturten eteläpuolella -jmus, esimerkiksi puorie mus ~ 
puo rimus, ete lässä puorijmus adjektiivista puorrie ’hyvä’. La ger crantzin 
kie li opin mu kaan su perlatiivin tunnus olisi Svaipan ja Rasjvär tan mur
teissa pai not toman tavun jäl jes sä -mus (1926: 107), mutta myös j:n on 
katsottava kuuluvan su perlatiivin tun nuk seen, koska muu toin sen täy tyi
si olla vain superlatiivin yh tey des sä esiin ty vän ali vartalon osa. Pai nol li
sen tavun jäl jessä superlatiivin tun nus on yksikön no mi na tii vissa kai kissa 
murteissa -muos sekä obliik vi si jois sa -pmus-, esi mer kiksi vuor ra sumuos, 
akk. vuorrasupmusav adjek tii vis ta vuoras ’vanha’.

Painottoman tavun jäljessä esiintyvien mus- ja jmussuperlatiivin 
esiin   ty mis alueen raja ei ole täysin ehdoton. On muutama yksittäinen esi
merkki poh joi sis sa murteissa esiintyvästä jmussuperlatiivista: Bart ur
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telta (Per N. Ruong) fij naajmus ’hienoin’, vieraajmus ’pahin’, (Sara Enars
son) åv tij mus ’etum mai nen’ ja vaajvij mus (~ vaajviemus) ’hankalin’. 
Ai noa esi merk ki Bart ur ten poh jois puo lel ta on Margareta Bengtssonilta 
Barturten—Arvesin sekamur tees ta muis tiin pan tu nuorajmus ’nuo rin’. 
Ete lämurteista löytyy puolestaan muu tama esi merkki poh joisem mas ta 
j:ttömästä su perlatiivista: La ger crantz Svai pa kieh pie mus ’ke vein’, niev-
rie mus ’pahin, huonoin’ ja vuo liemus ’ma ta lin, al hai sin’. Sen si jaan La ger
crantzin sanakirjan [\i^l\i„emus] ’korkein’ ad jek tii vis ta al lak ’kor kea’ (1939 
n:o 51) on virheellinen, koska kieliopissa esiintyy nor maali [\îl\i¤im¶us] 
(1926: 134), joka se littää myös ensi tavun vokaalin suppeuden.

4.3.6.  Katsaus lukusanojen muodostamiseen

Lukusanojen muodostamisen erikoisuudet eivät ole taivutus vaan johto
opillisia. Ne esitellään itse asiassa vain täydennyksenä ja vertailukohta
na Ha lÉa szin ja Lager crantzin kieliopeissa esitettyyn.

Perusluvuista vain tjuohtie ’sata’ sekä apäätteiset lukusanat ak'ta 
’yk si’, kål' pma ’kol me’, vihta ’viisi’ ja kuhta ’kuusi’ taipuvat kuin vas taa
va var ta lo iset sub stan tiivit. Perusluvut kuok'te ’kaksi’, niel' je ’nel jä’, 
kaak' tse ’kahdek san’ ja ååk'tse ’yhdek sän’ taipuvat muuten kuten ievar
ta loi set sub stan tii vit mutta niiden yk si kön no mi natiivi on eloppuinen. 
Pe rus lu ku jen kie tjav ’seit se män’ ja låkiev ’kym me nen’ yksikön 
nominatiivi on yk si kön ak ku sa tii vin kal tai nen. Muu ten ne tai puvat kuin 
a- ja ievarta loiset sub stan tiivit. Lukusanan lå kiev no mi na tii vi na on 
toisinaan låh kie yh diste tyis sä lu ku sanoissa: niel'je-låh kie ’nel jä kym men tä’ 
(vrt. myös Ha lÉasz 1896: XXX).

Huomautettakoon, että ååk'tse ’yhdeksän’ on pitkävo kaalinen kaikis sa 
mur teissa, vaikkeivat HalÉaszin ja La ger crantzin merkinnät tätä sel väs ti 
osoita kaan (vrt. HalÉasz 1896: XXX, La ger crantz 1926: 109—110) ja 
vaik ka naapuri kie lissä uumajan ja luulajansaamessa sana on lyhytvo kaa
linen (Schlachter 1958 s.v. åktse, Grund ström 1946—1954 s.v. aktse).

Lukusana kietjav ’seit se män’ on HalÉaszin ja Wiklundin merkintöjen 
mu kaan tjalkuinen. HalÉaszin tut ki massa murteessa olettaisi esiintyvän 
kietjavmuo don, koska Ruongin ai neis ton mukaan pohjoismur teissa käy
tetään yksin omaan tä tä muotoa. Sen si jaan Wik lundin kaikkein eteläi
simmästä arje plogin saamesta mer kit se mä tjie tjav on vä hemmän yllät tä
vä, koska sana on viereisessä uuma jan saa mes sa kin tjal kui nen (esim. 
Schlachter tjiihtja).
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4.3.6.1.  Järjestysluvut

Järjestyslukujen johdin on -t, joka liittyy perusluvun heikkoastei seen 
var ta loon. ievartaloisilla lukusanojen toisessa tavussa on aavokaali, 
esim. kaak tsaat ’kahdeksas’ (kaak'tse ’kahdeksan’).

Luku sa nan kietjav ’seit semän’ järjestysluku kieh'tjit on poikkeuk selli
nen, koska siinä on ylivahva aste (vrt. lukua 3.3.3.4.). Sa moin pe rus lu
vun kål' pma ’kolme’ järjestysluku on molempien ta vu jen vo kaa lil taan 
poik keuk sellinen kåålmaat. Luku sa no jen ak' ta ’yksi’ ja kuok'te ’kak si’ jär
jes tys lu vut on muodostettu eri var talosta eikä niissä ole järjestysluvun 
tun nus ta: vuos tas ’ensim mäi nen’ ja nuppie (~ mup pie) ’toi nen’. Jälkim
mäis tä käy tetään myös in de finiittipronominina. Pohjoi sis sa murteissa 
Tjid tja kille saakka ta vataan nup pie, Rasjvärtan mur teessa ja eteläm pä
nä mup pie. Bart urtella esiin tyy Ruongin ke rää mässä aineistossa myös 
mup pie, mut ta lä hes pel käs tään äänitteissä, jois sa kie lenopas on muul loin
kin käyt tä nyt kirja kie li sem piä sa no ja kuin normaa lis sa puhe kie lessä. 
Tjid tja killa tun ne taan mo lemmat, jos kin nup pie on ta val li sem pi. HalÉa
szin teksteissä ja sa na kirjassa on eteläi sem pi mup pie, mi kä johtuu var
masti hänen pääkielen op paan sa kirjakielen tun te muk ses ta.

4.3.6.2.  Yhdistetyt lukusanat

Yhdistetyt luvut ’kymmenestä’ ylöspäin voidaan muodostaa eri ta voil
la. Täy det kymmenet ilmaistaan rakenteella, jos sa on ensin kymmenluku 
yksikön no mi na tiivissa (usein lyhentyneenä) ja sit ten taipuvana låkiev, 
esim. maak' siet kal kav mån tunji vihta-låkiev (akk.) ’mi nun pitää maksaa 
sinulle viisi kym mentä’, juo liv mån lahka kuok'te-låkie (ge netiivi prepo si
tion yhteydessä) ’jo olin liki kak sikymmentä (vuotta)’ (vrt. HalÉasz 1896: 
XXX). Yh dis te tyn luvun ol lessa attri buut tina myös jäl kiosa voi lyhen tyä: 
tjuottjuoj tanne uh tsie mus kuok'  te-låk mi nuvh ta ’hän seisoi siellä vä hin tään 
kaksikymmentä mi nuu ttia’.

Järjestysluvut voidaan muodostaa joko kardinaalilukujen lailla (kål'p-
ma-lå kaat tai kålma-låkaat ’kolmas kymme nes’) tai käyttämällä järjes
tys  lu kua myös kum mastakin lukusanasta (kåålmaat-lå kaat).

Muiden yhdistettyjen lukusanojen kuin täysien kymmenien muodos ta
mi ses sa on kaksi tapaa. Ensinnäkin käytetään täysiä kymmeniä ja perus
lukuja, esim. ak' ta-låk-ak'ta ’yksitoista’, kuok-låk-vuostas ’kahdes kym me
nes  yhdes’ (vrt. HalÉasz 1896: XXX ja La ger crantz 1926: 109). Toiseksi 
käytetään post po si tiota nal('t)ne ’päällä, yllä’, esim. Ruong kuok'te-lå kie-
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nal'tne ’kak si toista’ (”kak si kym menen päällä”), låkie-nan-kåålmaat ’kol
mas toista’ (”kym menen pääl lä kol mas”) ja La ger crantz (1926: 110) 
vuos  tas-låkie-nal'tnie ’yk sitoista’ (”en sim mäi nen kymmenen päällä”). 
Ha lÉasz mainitsee vielä monimut kai semman ra kent een ak'ta-kåålmaat-lå-
kie-nal'tne ’kaksikymmentäyksi’, sanan mu kai sesti ”yksi kol man nen kym
me nen päällä” (1896: XXX). Tällaista rakennetta ei tunneta muissa läh
teissä.

4.3.6.3.  Lukusanat attribuutteina

Peruslukusanat kongruoivat attribuuttina ollessaan pääsanansa kans sa 
lä hes samalla tavalla kuin demonstratiivi ja interrogatiivi pro no mi nit. 
Lu kusana ak' ta ’yksi’ kongruoi täydellisesti pääsanansa kanssa. Ai noa 
poik keus on HalÉaszin teksteissä esiintyvä omituinen ra kenne åruoj ak'ta 
puorrie kåna ka san ’oli hy vä kuningas’ (1893: 150). Elatii vissa on abso
luut ti sen taivutuksen ak tastmuo don asemesta aktat (vrt. lukua 4.3.2.3.).

Ruon gin muotoopillisissa muis tiinpanoissa ei ole lu ku sa nasta ak'ta 
attri buu tin monikollista taivu tus ta, mut ta teksteistä löytyy esi merk ke jä, 
jotka osoit ta vat, että mo ni kos sa kon gru ens si on samanlainen kuin muil
lakin lukusanoilla: esim. jåhtiet tajt aktajt aajtuojt vuolus ’kulkea nii tä 
yk siä (= samoja) poropolkuja alas’, naa kin aktajn tjaah'pis pååhtsujn lij 
njuon nie kaajhk viel'kat ’joillakin yk sit täi sillä mus tilla poroilla oli nenä 
ko ko naan val koi nen’. Yk sikön akku satiivissa muut lu ku sanat kuin ak'ta 
ovat yksi kön no mi na tii vin kaltaisia ja niiden pääsana on yk sikön gene tii
vin kal tai nen. Yksikön illa tii vis sa lukusana on yksikön ge ne tii vin kal tai
nen. Mo ni kossa kaik kien luku sanojen kon gruenssi on täydellinen (ks. liit
teen taivutuskaavoja).

Järjestysluvuista vain nuppie (~ muppie) ’toinen’ kongruoi samalla ta 
val la kuin perusluvut. Se taipuu samalla tavalla myös indefiniit tipro no
minina. Yksikön ines siivissä on Ruongin keräämissä teks teis sä vaih te lua 
nomi na tii vin ja ge ne tii vin kaltaisen muodon nuppie ja ines sii vi sen nup-
pienmuo don välillä. HalÉaszin teks teissä on säännöllisesti inessiivi muo
toi nen mup pien. Muut järjestysluvut ovat attribuutteina taipumattomia.
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4.3.7.  Pronominit

Pronominit on taivutukseltaan kirjava sanaluokka. Tärkeimmät ryh
mät ovat per soona, demonstratiivi, interrogatiivi ja relatiivipronomi
nit. Muita prono mi ne ja ovat in defi niitti, ref lek siivi ja re si prookkipro
nominit. Vartaloltaan yk si ta vuisia ovat de monstratiivipronominit, yksi
kön per soonapronominit ja interro gatiivi ja rela tii vi pronomi nit kie 
’ku ka’ ja mij ’mikä, kuka’. Useimmat muut ovat varta lol taan kak
sitavuisia. Jot kut johdetut interrogatiivi ja relatiivipronominit ovat 
var ta loltaan kol mi tai nelitavuisia, esim. takkaar ’sellainen’, kuhtimutj 
’mikä (mo nes ta)’ ja kal liekis ’montako (poroa)’ (vrt. ta(h)t ’se, kuhti ’joka’ 
ja kalle ’mon  ta ko’). Attri buut teina demon stra tii vi, interro ga tii vi ja 
relatiivi pro no mi nit kon gru oi vat ainakin osit tain pääsanansa kans sa.

4.3.7.1.  Persoonapronominit

Yksikön ja kaksikon persoonapronominien taivutuksessa on poikkeuk
sel lista se, että yksikön no minatiivissa on ensi tavussa puolisuppea vo 
kaa li ja ob liik vi si jois sa suppea vokaali. Sijamuotojen yhteydessä luvussa 
4.3.2. esiteltiin useita per soonapronominien sijataivuksen erikoisuuksia.

La ger crantzilla on kerran tekstissä persoona pro no mi neista mån ’minä’ 
ja tån ’si nä’ lyhentymämuodot [mo] ja [t„o] (1957: 13), jollaisia ei esiinny 
muissa läh teissä. Ky sy mys on ilmeisesti kirjoitusvirheistä, koska molem
mat sanat on kirj oitettu kie liopissa sa moissa lauseissa normaalisti (1926: 
21: maav tån vuoj naah…; 27: mån lev vuoj'taam…). Myöskään Lager crantzin 
sanakirjassa ei näi tä lyhentymämuotoja mai ni ta (1939 n:ot 3688:2 ja 
7647:2).

Monikon persoonapronominien genetiivissä on toisessa tavussa pitkä 
vo  kaa li, esim. pl1 mijaa (vrt. nom. mi jah). Ruong on mer kin nyt Bart ur
ten—Arvesin se ka mur tees ta kerran muis tiin muodon mijaaj, jonka lop
puj on substan tii vien moni kon ge ne tiivin analogiaa. Tällaisia muotoja 
on myös HalÉaszin kie li opissa (1896: XXII).

Persoonapronomineilla on erityiset tai pu mat to mat vahvistavat muo
dot: yk si kön ensimmäisessä persoonassa ma, toisessa ta, ja kolmannessa 
ta val li ses ti sa, esimerkiksi iv lam ma lijhk maah'tiet tjaj' pmu sijt anieh tit 
’enpä minä kään ol lut voinut nauruani pidätellä’, piedak litjah maaj ta tåt-
na ’hullu se lie net si näkin’ ja laahka sa tunji kaav'tnuj aaj ’laki se löy tyi 
hänellekin’. Kol man nessa per soo nas sa voi olla myös si, jos sen vieressä on 
’ol la'verbin pre te ri tin yksikön kol man nen persoonan muoto lij tai poten
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tiaa lin muo to litj, esimerkiksi men jaap maam si lij val maannaa ’mutta 
lap sipa oli kin kuol lut’ ja pålas-taal'hkie si litj ut naatj piejviev ’tämän päi
vän lienee kuuro sa tei nen sää’. Lisäksi yksikön kol man nel la per soonalla on 
vahvistava muoto se, jo ka ta va taan ’olla'verbin pree sen sin yksikön 
kolmannen persoonan muodon le sekä yk sikön toisen ja mo ni kon kol man
nen per soo nan muo don leh yh tey des sä, esi mer kiksi spiev'htja-ju tuos se le 
maaj staal' hpie ’su sipa on myös aaveeläin’ ja pååh tsutjah se leh tel anj tan 
mierhkan taalaatj niev ries aajkij mihte ’porosilla on vieläkin se kor va
merk ki keh noihin nykypäiviin saak ka’.

HalÉasz pitää muo toja ma, ta, sa ja si kie li opis saan persoona prono mi nien 
lyhentymä muo toi na (1896: XXII). Lisäksi hän esit tää, että moni kossa 
vas taavia muotoja ovat mij, tij ja sij. To delli suu des sa vii mek si mai nitut 
ovat useimmiten ta vallisia monikon per soo na pro no mi ne ja, joi den mer ki
tys ja asema eivät eroa pi tem mistä muodoista mi jah, ti jah ja si jah. Ruon
gin teks tien valossa mij, tij ja sij esiin ty vät vain muutamassa ta pa uk ses
sa epä  itse näi si nä vah vistavina pronomineina, esi merkiksi kal mij ak ta 
paa  lie mijah man  ngiel Nij sjaah ta jåtijmeh tåppien ’kyl lä pä me kerran Nil
sin pe räs sä kul   jim me siel lä’ ja mi jah niejh tsuoh mij kujht mieh tsien nåvh 
vuo jav tjier' t nij mih ’me nei dot pa kir nu simme voita sillä tavoin’. Näitä 
käy  te tään myös kaksikon per soo na pro no mi nien vahvistavina muotoina, 
esi mer kiksi men mååj Stij naajn mij kujht akiev kuok tiev sa jiev påtjijmen 
’mut ta minä ja Sti na pa kuitenkin lyp sim me aina kah del ta puo lel ta’ ja 
ilmie piep'muo-laa kijah tij leh pien tååj ’te kaksipa olet te tur han päiväisiä 
ruoan lait tajia’. Lagercrantz kutsuu per soonapronominien vah vis ta via 
muo toja en kliit tisiksi op ta tiivisiksi apusanoiksi (1926: 22—23 ja 121). 
Hän tajusi ne pelkästään epäitsenäisiksi. Tosin hänen muis tiin pa ne mis
saan teks teissä on usein yhdistetty itsenäisiä sanoja yh dys viivalla sa na
lii toik si.

Per soona pro nominien vahvistavat muodot ovat muuttuneet muuta
mas  sa ta pa uksessa kai kissa murteissa enkliittisiksi tai kokonaan ag glu ti
noi tuneet. Täl lai sia ovat etenkin kieltoverbin vahvistavat muodot, esi
mer kiksi sg1 ipma (< iv ma) kujht mån håålah ’enpä minä kuitenkaan 
sa no’, vrt. tavalliseen raken tee seen mån iv kujht håå lah (vrt. Lagercrantz 
1926: 121). Persoona prono mi nien en kliittiset muo dot liit ty vät usein 
myös verbien imperatiivimuotoihin, neses sii vi seen apu ver biin atja- ’täy
tyä’ ja finaaliseen konjunktioon amaa ’jotta ei’ (vrt. lu ku ja 4.2.2.2., 
4.2.2.1. ja 4.2.).
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4.3.7.2.  Demonstratiivipronominit

Tavallisin demonstratiivipronomini on taht ’se’. Huomattavasti harvi
naisem pi on taaht ’tämä’. Ainoastaan Björkfjälletillä taaht voi olla suo si
tumpi kuin taht, sil lä Wiklund huomauttaa muistiinpa noissaan, että ”taht 
näyttää olevan vä hem män tavallinen ja kielenopas oli hyvin epä varma 
siitä, onko sitä lain kaan ole mas sa; sen sijasta hän käytti taahtpro nomi
nia”. Naapuri mur teessa Svai pal la on taht jo yleisin (La ger crantz 1926: 
111). Sama pätee myös Ruon gin ja HalÉaszin tutkimiin mur tei siin. Muut 
de mon stra tii vi pro nominit ovat tuht ’se siel lä’, tuoht ’se siinä’. Yksi kön 
nominatiivissa esiintyvät rinnalla myös tat, taat, tut ja tuot, jois sa 
loppukonsonantisto on yksinkertaistunut.

Ruongin muistiinpanemissa teks teissä on taht yli voi mai sesti yleisin, 
noin seit semän kertaa yleisempi kuin seuraavaksi ylei sin tuht. Lo put kak
si tuoht ja taaht ovat puolestaan yli kak sikymmentä ker taa har vem min 
esiintyviä kuin taht. Yksi syy taht pronominin ylivoimaiseen ylei syy teen 
mui hin de mostra tii vi pro nomineihin verrattuna on se, että sitä käy te tään 
paljon myös yk sikön kol man nen persoonan persoona pro no mi nin si jasta, 
esim. kaajhk faav ruj mus lij taht tajst ååppaa tjijst ’hän oli kaik kein komein 
niistä si sa ruk sista’ ja vielkuhk ja tjuo rak ielluo lij tanne ’hänellä oli val
koi nen ja harmaa po rokarja’. Toiseksi sitä käytetään determi nant tina, 
esim. Nijsjaaht tel taht tåp pien jå tij ’Nils se silloin siellä jutasi’ ja taht 
ål maaj, mij pååh taa ’se mies, joka tulee’ mij litj te taht sijaa tij'ta ’mi kä 
lie nee sitten se heidän taikuutensa’.

Attribuutteina demonstratiivipronominit kongruoivat pääsanansa kans
sa. Att ribuuttimuodot eroavat absoluuttisessa taivutuksessa esiin ty vistä 
muo doista yk si kön inessiivissä, elatiivissa ja illatiivissa sekä mo nikon 
ines sii vis sä.

Yksikön inessiivissä demonstratiivipronomineilla on arjeplogin saa mes
sa kahdenlaisia attribuuttimuotoja: toisaalta genetiivin kaltaiset tan, 
taan, tun, tuon ja toisaalta pidemmät, yksinomaan inessiiviset tatne, taat-
ne, tutne, tuot ne. Ruongin muistiinpanojen perusteella Barturtella ja poh
joisempana esiin ty vät aina ge ne tiivin kaltaiset muodot. Wik lun din 
mu kaan myös Björk fjäl le tillä käy te tään normaalisti näitä muotoja, mut
ta jos demonstra tiivipro no mini a ko rostetaan, käy te tään pidempää muo
toa. Tämä näyttää sopivan myös Ruon gin Jonas Fjäll ma nilta muis tiin
mer kit semiin Tjidtjakin mur teen teksteihin, jos kin ai neisto on niuk ka, 
seitse män kertaa inessiivinen tan ja kerran tatne (ai noa esimerkki jäl
kim  mäi sistä on kaaj'hka ieh tja ata jaapmin tatne kåå tien ’Kaik ki muut 
kuo livat sii nä kodassa’). Myös tjidtjakilaisella Jonas E. Steggolla esiintyy 
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jos kus tatne (esim. Grund ström 1958: 29 dadne).
Ruongin Barturtea eteläisempien mur tei den muistiinpanoissa esiintyy 

muu toin vain genetiivin kaltaisia muotoja. La ger crantzin kie liopin mu 
kaan Svai palla — ja ilmei ses ti myös Rasjvärtalla — käy te tään pi dem piä 
muotoja (1926: 89). Teks teissäkin esiintyykin yksinomaan pi dem piä muo 
toja. Ainoa tulkinnan varai nen tapaus on tanne tuon paaktie-vuol ien ’hier 
un ter diesem Felsen’ (1957: 18), jossa yhdysviiva kätkee sen, että tuon
sa nan pää sana on paak tie ’kallio (sg.gen.)’ eikä postpositio vuolien ’al la’.

HalÉaszin kie liopin mukaan attributtina käy te tään pidempiä muotoja 
(1896: XXVII). Hänen teks teis sään tatne onkin mel kein yksin omai nen, 
sillä ainoastaan ker ran ines sii vin yh tey dessä esiintyy tan: tan aaj kien ’sii
hen ai kaan’ (1893: 110), jota ei pidä se koit taa aikaa ilmaisevien sa no
jen genetiiveihin (sellainen on esi mer kik si sivulla 119: tan paalien ’sen 
ker ran’). Prono mi neilla tut ja taat on myös ge netiivin kal tai sia muotoja: 
taan mi jaan kirhkuon ’tässä mei dän kir kos sam me’ (1893: 185) mutta 
taat ne ål' pmaan ’tällä miehellä’ (mts. 122); tun muo ran ’tuos sa puus sa’ 
(mts. 56), mut ta tut ne tålan ’tuossa tulessa’ (mts. 135). Pro no mi nin tuot 
ines sii  vi attri buu tista ei ole esimerkkejä. Qvig sta din Faus ken teks teis sä 
esiin  tyy säännöl li sesti genetiivin kal tainen muoto, mm. tan al matjin ’sillä 
ih mi sellä’ (1929: 514).

HalÉaszilla on useita muista arjeploginsaamen lähteistä poikkeavia 
muo toopil lisia piirteitä, jotka tavallisesti selittyvät hänen pääkielenop
paansa kirjasaamen taidolla ja joiden käytössä esiintyy horjuntaa kan
sankielen ja kir ja saa men vä lillä. Vaikka tatne onkin HalÉaszin teksteissä 
attribuuttimuodon inessiivinä lä hes yksinomai nen, on tässäkin il meisesti 
kyse kansankielestä poikkeamisesta.

On olemassa myös painotetut demonstratiivipronominit tahtak ’se 
(juuri)’ ja taahtak ’tä mä (juuri)’, joiden obliikvisijoissa lukutunnusta ja 
sijapää tet tä seuraa -k, jos ne ovat yhden foneemin mittaisia, tai -ka, jos 
ne ovat pid empiä, esimerkiksi sg.akk. tavka (= vartalo ta- + akk. -v- +ka) 
ja pl.×akk. tajtak (= vartalo ta- + pl. -j- + pl.akk. -t- + sidevokaali -a- +k).

Demonstratiivipronomineja ovat myös adjektiiviset takkaar ’sel lainen’, 
taak kaar ’tällainen’, tuokkaar ’tuollainen tuolla’, tukkaar ’sellainen sii nä’ 
(rin nal la harvinaisemmat takkir, taakkir, tuokkir, tukkir ja deminutii vi
set tak kaaratj, tak kiratj jne.). Ne ovat attri buut tei na taipumattomia mut
ta it se näisinä kol mita vuis ten substantiivien ja deminutiiviset demonst ra
tiivipronominit nelita vuis ten substantiivien ta paan tai pu via, esi mer kiksi 
ittjin hav takkaar aal tuojt paajah vies suot ’eihän sel lai sia vaati mia jä tet ty 
eloon’ mutta pruvvujmeh tak kaarijt aaj lierahtit ’koetimme myös opet taa 
sel laisia’.
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4.3.7.3.  Interrogatiivi- ja relatiivipronominit

Eläi miin ja asioihin sekä myös ihmisiin viit taava interroga tiivi ja re la
tiivipro no mini on mij. Pelkästään ihmisiin viittaava interrogatii vipro no
mini on kie. La ger crantzin sa nakirjassa on rinnalla virheellisesti kij 
(1939 n:o 2331:2), jota ei mai nita hä nen kieli opis saan tai teksteissään 
ja joka ei esiinny mis sään muus sa kaan arje plogin saa men läh tees sä. Vas
taa va relatiivipronomini on kuhti ~ kuti, jo ta käytetään har voin. kiepro
 no mi ni akin käy te tään joskus relatiivipronominina, esim. iellam kin ak ta-
kah, kiej'ste ka kin åås' tiet raaffijt ’ei ollutkaan keitään, joilta voi tiin 
os taa lam paan taljoja’. HalÉaszin kieliopista käy ilmi, että mijpro no mi nia 
käy te tään myös ihmisistä (1896: XXVIII). Sen sijaan La ger crantzin kie
li opis sa ja sa na kirjassa annetaan sen merkitykseksi vain ’mikä’ (1926: 
90—91 ja 111 se kä 1939 n:o 3850), vaikka se viittaa hänen teksteis
sään yhtä lailla ihmisiin, esim. va la fruv vaa te kalk pies sat hiek kajn, mij 
sitaj saamie aal'pmukav vaar' ja lit ’mut ta rouva, joka tahtoi saamelaista 
rahvasta suojella, saa jäädä henkiin’ se kä tah saa mie, mah lin mieh'tsaaj 
vuolkatam.... ’ne saamelaiset, jotka olivat pa en neet met sään...’ (1957: 17 
ja 21; vertaa myös 1926: 38, jossa La ger crantz se lit tää edel lisellä rela
tii  vi lauseella olevan finaalisen sivumerkityksen). Ruongin teks teis sä mij 
on paljon yleisempi ihmisiin viittaavana relatiivipro no mi ni na kuin 
ku(h) ti.

mijpro no mi nin si jasta käytetään in ter ro ga tiivi  ja re la tii vi pro no mini
na kåvar talosta tai harvemmin kuvartalosta muo dos tet tu ja paikallis si
joja pai kois ta ja esi neistä, har vemmin eläi mistä, esim. ines sii vissä kån ne: 
tjien' htaa lij kiep niev vaal' taam ma ngien, kån ne laav' kuom-tjaa tsiev liek ka-
tin ’pii ka oli ot ta nut mu kaan kattilan, jossa läm mi tet tiin kyl py vet  tä’. 
Sen sijaan omis tus ra ken tees sa on yleen sä mijpro no mi nin inessiivi: tak-
kaar pååtsuoj, man ne lin tjal mieh aaj ku nik viel' ka tah ’sellainen poro, jol la 
sil mät kin olivat lä hes val koi set’. Vain La gercrantzin teksteistä löy tyy 
esimerkki omis tus rakenteessa esiin ty väs tä ku-var ta losta: muvne, kus' ne l 
tan ietna fuol'hkie ’minulla, jolla on niin pal jon perhettä’ (1926: 65 ja 
91).

Yk si kön nomi natiivissa attri buut ti na olevan mijinterroga tii vi  pro no
mi nin määrite on poikkeuksellisesti mo nikon akku sa tii vis sa, esim. mij 
låt  tijt? ’mi kä lintu?’ (vrt. yksikön genetiivi man låttie? ’minkä lin nun?’). 
Tästä erikoisuudesta ei vät HalÉaszin ja Lagercrantzin kieliopit mainitse 
eikä esi merk ke jä löydy myös kään heidän teksteistään. Ruongin teksteis
sä tämä rakenne on yksinomainen.

mij ’mikä’ pronominin yksikön akkusatiivissa on odotuksen mu kai sen 
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mavmuo don rinnalla vapaassa vaihtelussa myös pitkävokaalinen maav 
ilmeisesti kai kissa arje plo gin saa men mur teissa. Lagercrantzin aineiston 
valossa se näyt tää olevan yksin omai nen Svai pan murteessa. Silti hän 
mai nitsee kieliopissaan, et tä pronomini mij ’mi kä’ tai puu kuten de mon
stra  tii vipronominit, joissa ei var ta lon lyhyen ja pit kän vo kaa lin vaihte
lua esiinny (1926: 111). Essiivimuoto ma nien esiintyy teks teis sä vain 
mer ki tyk ses sä ’min kä takia?’ kuten myös de mon stra tiivipronominin 
es sii  vi muo to tanien vain merkityk ses sä ’sen ta kia’ (inessiivi man ne 
esiintyy myös mer kityksessä ’minkä takia?’ mutta ylei sem min merki
tyk ses sä ’mis  s ä?’; sen si jaan tanne vain mer kityk ses sä ’siellä, sil lä’).

kie ’kuka’ pronominia ei käytetä attribuuttina vaan sen korvaa pro
no mini kuh ti. La ger crantz mainitsee myös interrogatiivipronominin kiel-
nie ’kenen’ ja esit tää perus tel lusti, et tä se voisi olla syntynyt kien lie 
’ke nen on’ ra ken tees ta (1926: 111). Tällaiseen alkuperään viit taa myös 
se, että La ger crantzin toisaalla esittämästä esi mer kistä käy il mi, että 
ky sei sen prono mi nin aloittamassa kysymyslauseessa ei ole ver bin fi niit
tis tä muo toa: kiel nie tah kaapmaka(h)? ’kenen nämä ken gät (ovat)’. Myös 
vas ta uksessa on samanlainen rakenne: — talnie tah kaap ma ka(h) ’nämä 
(ovat) hä nen ken kän sä’ (mts. 90). La ger crantz ei mainitse kuitenkaan 
muo to ja kiel nie ja tal nie lainkaan sanakirjassaan.

HalÉasz mainitsee lisäksi -tas/-tespäätteiset painotetut interroga tii vi
pro no minit kietas ’kuka’, ku tes ’kuka, mikä’ ja mijtes ’mikä, ku ka’ (1896: 
XXVIII). Sa nakirjassa esi tetään taivutus muo toja vain viimeksi maini tus
ta prono mi nista: akk. mavtes ~ mavtas, ess. mannes, elat. mastes, pl.×nom. 
mah tes ja pl.akk. maj tes (s.v. mijtes; essiivimuodon merkitys ’mik si’). 
Li säksi paikallis si joissa käy tetään kåvartalon späätteisiä muotoja 
iness. kånnes, elat. kås' tes ja illat. kå sas. Ruongin aineistossa tavataan 
tas/-tespäätteisistä pro no mineista vain ela tiivi kås'tes ja akkusatiivi 
mav  tas, mo lemmat Arvesin mur tees ta. Pro no minit ku tes ja kietas eivät 
esiin ny Ruon gilla ker taa kaan. La ger crantzin ai neis to ei tun ne mi tään 
näistä pro  no mi neista. Jäänee arvoitukseksi, ovatko ne voi neet tai pua 
muis sa sijoissa kuin tässä mainituissa ja ovatko ne esiinty neet Bart ur ten 
mur teessa tai sitä etelämpänä.

HalÉaszin mukaan on myös relatiivipronomini juhku ’joka, kuka’ (1896: 
XXVIII), jota ei tavata lainkaan Ruongin muistiinpanoissa. Wik lundin 
muistiin pa noissa se on mainittu harvinaiseksi. Luultavasti prono mini ei 
ole arje plo ginsaamessa lain kaan kan sankielinen, koska se tunnetaan vain 
kah des ta lähteestä, joissa kum mas sa kin on muutakin selvää kirja saamen 
vaikutusta (luulajansaamen Tys fjordin mur teessakin juhku tunnetaan 
vain kirk ollisesta kie lestä, ks. La ger crantz 1939 n:o 1806d).
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Muita interrogatiivipronomineja ovat kuhtimutj ’mikä (useam mas ta)’, 
kååp' paa ’kumpi’. Edellinen ei kongruoi attribuuttina mutta jälkim mäi
nen kong ruoi.

Adjektiivinen interrogatiivipronomini on makkaar ~ makkir ’millainen’ 
ja sen de minu tii vi joh dos makkaaratj ~ makkiratj. Nämä taipuvat kuten 
vastaavat de mon stratiivi pro nomit (mm. takkaar, takkaaratj ’sel lainen’). 
Kysyviä numeraalisia pro nomineja ovat kalle ’mon tako (esi net tä)’, kal-
lies ’mon ta ko (ih mistä)’, kal lie kis ’montako (po roa)’ ja kal laatpronomi 
’monesko’, joi ta käytetään myös attri buut ti si na. Näistä kalle kongruoi ja 
taipuu kuten pe rus luvut 2—9, esim. nom. kalle maa naah anaah? ’monta
ko lasta sinulla on?’ ja gen. ij lam tel taht nåvh kallie paalie ’ei sitä ollut 
monta kertaa’.

4.3.7.4.  Indefiniitti-, refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Indefiniittipronominit ovat attribuuttina yleensä taipumattomia, esim. 
muh tiem sajijn le kuohpah ietnamin ’joissakin paikoissa on hometta maas
sa’ (mut ta ab so luut ti sena: muhtiemijst le(h) jaapmaam sjalla kaaj'h ka 
kier rakah ’joil ta kin ovat kuol leet täysin kaikki sukulaiset’) (vrt. La ger
crantz 1926: 92). Ai no as taan muu ta ma indefiniittipronomini voi kon
gruoida pääsanansa kanssa. Lager crant z mai nit see kieliopissaan täl lai si
na pronominien nuppie ’toinen’ ja kå paa ’kum pikin’ attri buut timuo dot 
(1926: 93). Ruongin tekstien mukaan myös mååt'te ’muu ta ma, pari’, 
suh tie ’mo ni, usea’ ja fier'hta ’jokainen, kaikki’ kon gruoivat, esim. ååt' tjuv 
mån aaj vuoj' tniet tajt mååttien sajien ’mi näkin sain näh dä niitä mo nes sa 
pai kas sa’, su tien sajien anijmeh laav'tie-kååtijt ’meillä oli mo nessa pai
kassa lau ta kodat’ ja fier htan pååntin lijjin vissa taal'vie-åruh ta kah 
’jo kaisella isän nällä oli tietyt talvi asuin paikat’. HalÉaszin tekstien valossa 
myös muh tiem ’jo ku’ voi kon gruoida, esim. taa(h) svienska(h) muhtiemij 
kååtij kåj' kuo pååhtih ’nä mä ruot salaiset tulevat muutamien kotien luok
se’ (1893: 107)

Muutamat indefiniittipronominit ovat sa mo ja kuin re la tiivi ja inter
ro  ga tii vi pro no mi nit tai niistä johdettuja: kie(-ke) ’jo ku’, mij(-ke) ’jo kin, 
mi kään’, kuhtik ’kukin’, kå pa ~ kååp paa tjak ’mo lem mat’, kal lie ’mo ni’ ja 
kal  lieh ka ’muu ta ma’. In de fi niit tipronomini nuppie ~ mup pie ’toinen’ on 
myös lukusana ja ak tak ’jo ku, mi kään, kukaan’ on johdettu lu ku sa nas ta 
ak'ta ’yksi’. Jälkimmäisen indefiniitti pro no minin yksikön akkusatiivi on 
joko aktavk tai aktakav, esim. ittjijkan håålah ak tavk ’he kaksi eivät 
pu hu neet mitään’ ja ij siel'ka aktakav takah ’ei myrkky vai kuta mitään’. 
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Edellisessä loppuk on tajuttu enkliittiseksi ja jälkimmäisessä ja kamat to
maan sanaan kuuluvaksi.

Kui tenkaan useim mil la in de fi niitti pro nomineilla ei ole tällaisia yh te
yk siä luku sa noihin tai muihin pronomineihin. Tär keim piä näistä ovat 
muh  tiem ’jo ku’ (gen. muh tie ma), sååmies ’joku’ (gen. sååp maa sa), naakan ~ 
naa   kin ’jo ku’ (gen. naa ka na ~ naakina, attribuutti myös naa ka), åpa ’kaik 
ki’, kaaj' h ka ~ kaajhk ’kaik ki’, ie tjaa ’muu; toi nen’ (ob liik visi jat toisesta 
var talosta, esim. gen. ieh tjaa ta, HalÉaszin mu kaan myös ieh tjaa sa, La ger
crant zin mukaan ie tjaaka), uma(a)s ~ uv mas ’erilainen’ (akk. u(v)mas-
siev), fier' hta ~ fierht ’jo kai nen’, suh te ’mo ni’, su ties ’mo ni (ihmi nen)’ 
(gen. suh taa sa), iet na, iet nak ’mo ni’, mååt' te ’muu ta ma, pa ri’ (gen. mååt-
tie), mååt ties ’muu ta ma (ih mi sistä)’ (gen. mååt'taasa) ja mååt' tie kis ’muu 
ta ma (po rois ta)’. Harvoin esiintyviä tai vain lähteissä mainittuja mut ta 
teksteissä esiintymättömiä in definiittipronomineja ovat naa ki natj ’jo ku
nen’, juo ka ’jo kin’, tiv' tna (S tuj' tna) ’kaik ki’, kaaj'hka tiv' tna (S kaajhk 
tuj'tna) ’jo ka ainoa’, (akt-)juop 'paa ’jom pi kum pi’, akt-kååp' paa ’toi nen 
teistä’, juoh' kie ’jo kai nen’, juoh' kie hatj ’joka ai noa’, fier'hta kut ~ fierht 
kut ’itse kukin’ ja kie tjuoh ’ko ko’, (vrt. HalÉasz 1896: XXVIII—×XXIX ja 
La ger crantz 1926: 111).

Refleksiivipronominiin iehtj(a) ’itse’ ja resiprookkipronomineihin 
kååp' paa kuoj' pmie ’toinen toistaan’ ja kas'ka ’keskenään’ (vrt. Lager
crantz 1926: 85—86 ja 110—111) liittyy aina pos sessivisuffiksi. 
La ger crantz mainitsee kieli opis saan vain jälkimmäisen resi prook ki prono
minin mutta ainakin Barturtella ja Bart ur ten—Arvesin sekamur tees sa 
molempia käytetään rinnan, esim. juka tih kas kaj tesaah (~ kaskavseh) (pl.
akk. tai sg.akk. + pxpl3) ’juopottelivat kes ke nään’, tu lutj saamieh aaj' kaaj 
pååh tin kaskajtisaah (pl.akk. pxpl3) ’entisajan saa me lai set tuli vat 
toimeen kes ke nään’ ja maaksuhtallih ja lierahtallih kååp paak kuoj mij  te-
sieh ’he kostivat ja antoivat opetuksen toinen toisilleen’. Mo lem mat 
esiintyvät myös HalÉaszilla.
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5.  Yhteenvetoa

Edellä esitetyssä arjeploginsaamen äänne ja muotoopin kuvauksessa 
on mo ni seikka jäänyt ainakin osaksi selvittämättä, koska aineisto on 
ra jallinen. Lo puk si on paikallaan esittää lyhyt yleiskatsaus arjeplo gin
saa men murreeroihin ja sen suhtei siin viereisiin saamelaiskieliin sekä 
pieni ekskurssi kir ja saamen vaikutukseen.

5.1.  Katsaus arjeploginsaamen murre-eroihin

Arjeploginsaamen tärkeimmät murreerot on havainnollisinta esittää 
tauluk koina. Yleensä riittää yksi isoglossi, joka jakaa murteet ete lä–poh 
joissuunnas sa. On kuitenkin muutama piirre, jossa keskimurteet ovat 
yh täläisellä kannalla reunamurteisiin verrattuna.

Taulukkojen vasemmassa reunassa on mainittu tämän tutkimuksen 
lu ku, jossa ilmiötä on käsi tel ty.

PohjoisArvesin murteen erottaa muista murteista vain pari ään teel
lis tä seik kaa:

  NA A AB B T R S Bj
3.3.3.2. t't : tt, t'n : tn, h't : ht aina + – – – – – – –
3.4.1.2.  d- =[t], -dh- = [ht] + – – – – – – –

Arvesin murre eroaa eteläisimmistä murteista kolmen piirteen osalta:

  NA A AB B T R S Bj
3.4.1.4.12. /l'k/ = [lek] + + – – – – – –
3.4.1.4.14. /l'pm/ = [lm] + + – – – – – –
3.4.1.6. -st > s yleensä + + – – – – – –
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Barturten pohjoispu olelle sijoittuu viiden piirteen raja:

  NA A AB B T R S Bj
3.4.1.4.1. /bt / = [pt] + + + – – – – –
3.4.1.4.12. /lk/ ja /lhk/ = [lhk] + + + – – – – –
3.4.2.2.1. aa:n metafonia – – – + + + + +
4.2.5.3. part.perf. takatum + + + – – – – –
4.2.5.4. II ger. -min ~ -mien + + + – – – – –

Lisäksi on piirteitä, joiden suhteen Barturten—Arvesin murteessa ja 
osittain myös sen naapurimurteissa on horjuntaa pohjoisen ja etelän 
vä lillä:

  NA A AB B T R S Bj
3.4.1.4.4. (p'tn :) ptn, ei pn – – ± ± + + + +
3.4.2.2.1. a:n metafonia – ± ± + + + + +
3.4.2.3. /varav/ = [varaav] + + ± – – – – –

Vain kaksi seikkaa erottaa Barturten ja sitä pohjoisemmat murteet 
Tjidtjakin murteesta ja sitä eteläisem mis tä murteista:

  NA A AB B T R S Bj
3.4.1.3. /jj/ = [jj], ei [DJ] – – – – + + + +
4.3.5.2.2. sup. -jmus – – – – + + + +

Yhdenkään piirteen perusteella ei voi yksiselitteisesti erottaa Tjidtja
kin ja Rasjvärtan murteita toisistaan. Sen sijasta Tjid tja kin tai Rasj vär
tan murteessa on usean piirteen osal ta horjuntaa etelän ja poh joi sen 
välillä:

  NA A AB B T R S Bj
3.4.2. 2. tavun /i/ ≠ /e/ + + + + ± – – –
4.3.2.3. iness. -sne – – – – ± + + +
4.3.5.1.5. attr. vis'taajis – – – – ± + + +
4.3.5.3.1. muppie, ei nuppie – – – – ± + + +
3.4.1.5. vuolkahtit ≠ vuolkatit + + + + + ± – –
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Rasjvärtan ja Svaipan murteet erottaa toisistaan useampi piir re:

  NA A AB B T R S Bj
3.4.1.2. -d- = [r], -dh- = [rh] – – – – – – + +
3.4.1.6. -h > ø yleensä – – – – – – + +
4.2.5.6. verb.adv. -n – – – – – – + +
4.2.1.3. ajiverbit, ei aa-verbit – – – – – – + +

Edellä esitetty kertoo arjeploginsaamen murreerojen loivuudesta. On 
mah dotonta yksiselitteisesti määritellä esimerkiksi sitä, mitkä ovat ete
lä ja poh jois murteita. Murreerojen pienuus ei tue käsityksiä, joiden 
mu kaan Svaipan ja Rasjvärtan murteet kuuluisivat uumajan eikä 
arjeplo gin saa meen (vrt. lukua 2.1.1.).

Kaikki edellä esitetyt piirteet ovat sellaisia, joiden levikki jatkuu myös 
uu ma jan tai luulajansaamessa. Mutta on lisäksi joukko piirteitä, joissa 
kes kimmäiset murteet eroavat reunimmaisista mur teista:

  NA A AB B T R S Bj
3.3.4.2. çsvaavokaali + + + – – + + +
3.4.1.4.1. /tk/ = [rhk], /dk/ = [rk] + – – – – – ± +
3.4.1.4.4. /tng/ = [rng] + – – – – – + +
3.4.1.4.14. /rpm/ = [rm] + + ± – – – – ±
4.3.4 .2.  njuoktjav : njuok'tjama ?+ ± – – ± + + +

Taulukon neljässä ensimmäisessä tapauksessa arjeploginsaamen keski
murteet ovat konservatii vi semmalla kannalla. Vii meisessä tapauksessa 
tilanne on päinvastainen.

5.2.  Arjeploginsaamen suhde viereisiin saamelaiskieliin

Tässä on tyytyminen vain tärkeimpien arjeploginsaamen ja sen naa pu
ri kiel ten luulajan ja uumajansaamen erojen esittämiseen, koska uuma
jan saa men murteet on vielä tutkimatta kunnolla. Siksi on rajoituttava 
sellaisiin piir teisiin, joi den esiin ty mi nen uumajansaamen murteissa on 
sel vää. Kun uumajansaamen mur teet tunnetaan paremmin, on mahdol lis
ta sel vittää koko ruotsinsaamen dialektologia varsin täs mäl lisesti, kos ka 
tornion, luula jan, arjeplogin ja eteläsaame tunne taan suh teel lisen 
hy vin. Vasta sil loin HalÉaszin uranuurtava ruotsinsaamen kartoitus 
(1891) voi saada kunnon seuraajan.
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5.2.1.  Arjeploginsaamen ja luulajansaamen erot

Selvimmin arjeplogin ja luulajansaame eroavat toisistaan aste vaih te
lu tyy peil tään. Tärkein ero on se, että arjeploginsaamessa ei ole luulajan
saamessa ta vat tavaa kvalitatiivista astevaihtelua. Tämä koskee ensin
nä kin k:n ja ob stru ent tien astevaihtelua: arje plo gin saa mes sa on luok'ta : 
akk. luoktav ’lahti’, kaak' tse : akk. kaak tsiev ’kah deksan’, tjak' tja : akk. 
tjaktjav ’syksy’, ååk'sie : akk. ååk siev ’ok sa’ ja sjiek' sjat : sg1 sjiek sjav 
’väi jyä’ mutta luulajansaamessa (Grun dströmin kirjoi tus tavalla) luokta : 
luou htav, tjaktja : tjauhtjav, åksºe : åuh sºev ja sjieksjat : sjieuhsjav (vrt. 
Ha lÉasz 1891: 267) . Tämä on var ma ja helposti ha vaittava ero. Lisäksi 
ar jeploginsaamesta puuttuu plosiivigemi naattojen sekä sa mapaikkaisen 
klu siilin ja nasaalin yhtymien kvalitatiivinen astevaihtelu, esim. ar jeplo
ginsaamessa on kaat' tie : akk. kaattiev ’ranta’ ja piep'muo : akk. piep muov 
’ruoka’ mutta luula jansaamessa kaddºe : kºattºev ja piebmºo : piepmºov.

Toinen arjeplogin ja luulajansaamen ero on h:n ja plo siivin yhtymien 
aste vaihte lus sa. Arjeploginsaamessa vahvan ja heikon asteen eroa kan
taa yhtymän al kuosa mut ta luulajansaamessa sen jälkiosa, esim. arje plo
gin saa messa kieh' tjat : sg1 kieh tjav [ki¢äºhtçsat:ki^ehtçsa˚u] ’katsoa’ mutta 
luu la jan saa messa kähttjat : kºäh tjav [k™ä^±±±htÍtÍÉçsat : kº™htÍÉçsa˚u].

Luulajansaamessa plosiivigeminaatat, h:n ja plo sii vin yhtymät sekä 
sa ma paik kaisen klusiilin ja nasaalin yhtymät ovat aste vaih te lussa myös 
lyhyen vo kaa lin jäljessä toisin kuin lähes koko arjeploginsaamessa.

Toisessa tahdissa arjeploginsaamessa ei ole ss : s astevaihtelua, esim. 
pår ramus : illat. pårramusaj ’ruoka’. Luulajansaamessa vastaavat muodot 
ovat pårråmus : pårråmussaj.

Vokaalistossa tärkeimmät arjeplogin ja luulajansaamen erot koskevat 
me ta foniaa. Se puuttuu luulajansaamesta lähes täysin (vrt. HalÉasz 1891: 
267). Vain Jällivaaran ja Jokk mo kin metsä mur teis sa ensi tavun a:ta vas
taa toisen ta vun i:n ja u:n edellä [™] (Col linder 1938: 60—65; Grund
ström 1946—1954: 1723). Koko luu la jan saa mes sa ensi tavun oadif ton
gia vastaa toisen tavun i:n ja u:n edellä mo nof ton gi [„o], mutta se ei 
lankea yhteen uodiftongin kanssa ku ten arjeplo gin saa mes sa. Sen sijaan 
arjeploginsaamesta puuttuu luulajan saa mes sa esiin ty vä etisen dif tongin 
väljeneminen toisen tavun a:n, ºa:n ja ºo:n edellä.

Arjeplogin ja luulajansaamen erottaa myös se, että luulajansaamessa 
lu kuun ottamatta Jokkmokin metsämurteita la bi aa liassimilaatio koskee 
myös toi sen tavun pitkää ºa:ta (vrt. Grundström 1946—1954: 1731). 
Ar jeploginsaa mes sa han labiaaliassimilaatio koskee vain a:ta.

Arjeplogin ja luulajansaamen muotoopilliset erot ovat melko vähäi
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set. Ver bien kak sikon ensimmäisen ja toisen sekä osoittain kolmannen 
per soonan päät tei den lopussa arjeploginsaamessa on -n, joka puuttuu luu
lajansaamen päät teis tä, esim. du2 -pehtien — -pihtºe (vrt. HalÉasz 1891: 
267). Parillis ta vuis ten ver bien teki jän nimen joh din on luu lajansaamessa 
lähes yksinomaan vokaalilop pui nen mutta arjeplogin saa mes sa tavalli ses
ti jloppuinen vaikka lek sikaa lis tu neis sa johdoksissa tavataan myös 
sa manlaisia muotoja kuin luulajansaames sa. Toi sen ge rundin pääte on 
luu lajansaa mes sa yleensä -tijn mutta arjeplogin saa mes sa -tin.

Nominitaivutuksessa arjeploginsaamen ja luulajansaamen erottaa se, 
että luulajansaamessa kaksikon ensimmäisen ja toisen persoonan omis
tus  liitteet ovat samat kuin monikossa mutta arjeploginsaamessa kaksi
kon päät teet ovat -nloppuisia ja monikon -hloppuisia.

5.2.2.  Arjeploginsaamen ja uumajansaamen erot

Arjeploginsaame eroaa uumajansaamesta selvemmin kuin luulajansaa
mes ta. Tärkeimmät erot ovat hyvin selvärajaisia.

Valitettavasti uumajansaa men jul kais tut lähteet ovat niukat ja haja
naiset. C. A. Callebergin Arjeplogissa ja Ar vids jau rissa pu hut tujen Mal
mesjaurin ja Mask au rin murteiden kielioppien käsi kir joi tuk set vah vista
vat myös näiden murteiden ole van muiden uumajansaamen mur tei den 
kal taisia kaikkien tärkei den arje plo gin saamesta erottavien piirteiden 
osalta.

Edempänä uumajansaamen esimerkit kirjoitetaan Schlachterin sana
kirjassa (1958) käytetyllä kar ke alla kir joi tustavalla.

Äänteellisesti uumajansaame eroaa arjeploginsaamessa ensinnäkin sii
nä, et tä uumajansaamessa ei ole lyhyen vokaalin jäljessä astevaihtelua, 
esim. nam ma : akk. nammoov ’nimi’ (arjeploginsaamessa namma : na mav).

Uuma jan saamessa esiintyy usein sisäheitto, joka on arjeplogin saames
sa vie ras ilmiö, esim. juukdit ~ jukatit ’juottaa’ (verbistä juuhkat ~ juhkat 
’juoda’). Toi saalta uumajansaamen sanat ovat usein tavua pitempiä, kos
ka siellä esiintyy sa nanloppuinen vokaali, jota ei ole arjeplogin saa mes sa, 
esim. meäl' gada ~ miel' kat ’kaukainen; kaukana’ ja guaksaga ~ kuok sak 
’kuukkeli’. To sin arje plo gin saamen sa nanloppuista -ah:ta vastaa uu ma
jan saamessa usein kato, esim. giat ~ kie tah ’käsi (pl.nom.)’ (mutta uu ma
jansaamen Arjeplogin metsämurteissa giat ~ giata).

Arje plo ginsaamen ensi tavun lyhyttä i:tä ja u:ta vastaa uumajan saa
messa ly hyt tä pi tempi vo kaali tai lyhyen vokaalin ja puolivokaalin jakso 
niissä tapauk sis sa, joissa arjeploginsaamessa on aste vaih telu: siih tat ~ 
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sihtat ’tahtoa’ ja g^ullat ~ kullat ’kuulla’.
Uumajansaamessa metafonia on paljon monipuolisempi kuin arje plo

gin  saa mes sa, esim. arjeploginsaamen toisen tavun i:n ja u:n vastineet vai
kuttavat eri lail la ensi tavun vokaaliin (vrt. Schlachter 1958: XIII). 
Tä män takia ensi tavun vo kaa lijärjestelmä on rik kaam pi. Toisaalta 
jälki tavujen vokaalisto on uu ma jan saa mes sa yksinkertai sem pi kuin 
arjeplo gin saamessa. Uumajan saa mes ta puut tuu myös prog res sii vi nen 
la bi aali as similaatio.

Lisäksi arjeploginsaamen sananalkuista i:tä vastaa uumajansaamessa 
yleen sä ji, esim. jijja ~ ijja ’yö’. Pro teet ti nen j- tavataan uuma jan saa
mes  sa myös arje plo ginsaamen a:ta vastaavan i:n tai y:n edellä, esim. jyv-
vee ~ av vie ’vyö’ ja jill^e ~ allie ’länsi’. Lagercrantzin svaipalaisella kie
len oppaalla Ma ria Pers sonJo hanssonilla esiintyvä jihtiet ’ilmestyä’ arje
plogin saamen ih tietmuo don si jas ta on kielenoppaan sorselelaisen avio
miehen vaikutusta.

Myös muotorakenteessa on arjeplogin ja uumajansaamessa selvät erot: 
sub stantiivien yksikön genetiivin pääte on uumajansaamessa -n, yksikön 
ines sii vin pääte -sna ja yk sikön illatiivin -ja, monikon komitatiivin -gui ma, 
verbien pree sensin kaksikon kol mannen persoonan pääte -väggan, mut  ta 
arjeplo gin saa messa vastaavat päätteet ovat -ø, -n, -j, -ø ja -pah/-pan.

5.3.  Katsaus kirjasaamen vaikutukseen HalÉÉÉaszin aineistossa

Uumajan ja arjeploginsaamen väliset erot näyttäisivät vielä selvem
miltä, jos HalÉaszin arjeploginsaamen aineisto ei hämärtäisi niitä. Tässä 
tutkimuk sessa on use in vii tattu siihen, että HalÉaszin aineiston ete läi set 
piirteet perustuvat pää kielenoppaan Elsa Brita Sto makin kir ja saa men 
taitoon.

HalÉaszin aineiston kirjasaamelaisuuksia on hyvä tarkastella sekä kie
len  op paan että kielentutkijan näkökannalta. Elsa Brita Stomak oli har
vi naisen sivis ty nyt, sillä hän luki ja ilmeisesti myös kirjoitti sekä saa
mek si että norjaksi. HalÉaszin teksteissä olevat Elsa Brita Stomakin kir
joittamat runot kertovat myös hä nen hen kevyydestään. Poikkeuksellisen 
sivistyksen hankkimista edisti mitä ilmeisim min hänen invaliditeettinsa: 
mi kä li hän olisi kyennyt liikkumaan normaalisti, tus kin hänelle olisi jää
nyt ko tiaskareilta ja työltä yhtä paljon aikaa itsensä kouluttami seen. 
Kui  ten kaan hänen ympäristössään sivistyksestä ja lukutaidosta ei ollut 
juuri hyötyä. Ulkomaisen kielentutkijan vierailu on varmasti ollut mitä 
mie lui sin ta pahtuma Elsa Brita Stomakille ja tilaisuus osoittaa, että 
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hä nen saamen tai dos taan oli selvää hyötyä.
HalÉasz oli kokenut monia pettymyksiä saamentutkijana. Erityisesti 

Wik lundin hä nen eteläsaamen tutkimuksiinsa kohdistama kritiikki oli 
ollut jyrkkää. Kolman nel la tutki musmatkallaan hän varmasti halusi 
näyt tää kykenevänsä parempaan. HalÉaszilla oli onni löytää sattumalta 
kielenopasperhe, joka hallitsi aikaisemmin täy sin tun te mat toman arje
plo ginsaamen ja josta löytyi sivistynyt kielenopas, jolla oli ai kaa ja kyky 
systemaattisempaan työsken te lyyn kuin HalÉaszin aikaisemmilla kie len
oppailla.

HalÉaszilla oli ennakolta aavistus siitä, millaista Piitimen Lapissa 
pu hut tu saa me voi ol la, koska hän tunsi aiemmilta matkoiltaan sen poh
jois puoleiset ja ete lä puoliset saamen mur teet. Hänellä oli matkallaan 
mu kana varmasti myös ai na kin Lindahlin—Öhrlingin sanakirja, jonka 
tietoja hän oli halunnut verrata ruot sin saa men mur tei siin jo ennen tut
kimus matkojaan (vrt. HalÉasz 1881: 2).

HalÉaszin arjeploginsaamen kieliopilliset muistiinpanot ovat kokonaan 
peräi sin Elsa Brita Stomakilta ja lähes kaikki tekstit on kerätty siten, 
et tä koko perhe osal listui kerrontaan ja lopuksi Elsa Brita Stomak saneli 
tekstin HalÉaszille. Muu per he ei HalÉaszin mukaan kyennyt systemaat ti
seen työskentelyyn. Ruot sinsaa men kirjakielen mukaiset mutta arjeplo
gin saamelle vieraat piirteet ovat jou tu neet HalÉaszin aineistoon ilmeisesti 
kielenoppaan ja kielentutkijan molemmin puo lisen vuo rovaikutuksen tu 
lok sena: HalÉasz osasi kysyä niitä ja kir jasaamea tun teva kie lenopas osasi 
vastata niihin luotettavasti. Edellinen ei osannut epäillä saa mien sa tie
to jen aitoutta, koska hän ei voinut kontrolloida niitä muilla kie len op pail
la. Kielenoppaan on ehkä ollut vaikea tunnustaa, ettei hän tunte nut kaik
kia HalÉaszin kysymiä muotoja, koska se olisi tavallaan asettanut myös 
hänen pätevyytensä kielenoppaana uuteen valoon. Myöskin kan san  kie lis
ten ja eteläisten kirja kielisten muotojen hor jun ta on tun tu nut hä nestä 
luonnolliselta, koska arjeploginsaame on pohjoisten ja ete läisten mur tei
den rajalla. Elsa Brita Stomak ei puolestaan ku vitellut anta van sa vääriä 
tietoja, koska sekä kansankieli et tä kirjasaame olivat hänelle tut  tuja.

Kirjasaamen ”kansankielisyys” voi osin selittää sen, että HalÉaszin kie
len opas hy väk syi ja käytti muotoja, jotka olivat vieraita hänen oman 
perheensä parissa puhutulle mur teelle.

Kirjasaame ei ollut pelkästään kirjoista luettava kieli vaan sitä käy
tettiin suul lisesti ilmeisesti kahdessakin yhteydessä. Ensinnäkin se on 
ol lut kir kollisten me nojen kieli. Saamea taitavat papit ovat käyttäneet 
si tä, koska kansankielen käyttö on mahdotontonta jo sen vuoksi, että 
kuu li joissa on usean saamelaiskielen puhujia. Toiseksi saamelaiset ovat 
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voi neet käyt tää sitä eri kiel tä puhuvien kans sa. Tär keim mät ti lanteet, 
jois sa Ruot sin saam elaiset tapa si vat vie raskielisiä saa melaisia, olivat 
kirk ko pyhät, mark  kinat ja myös käräjät. Arje plo gin ja Arvids jau rin 
kirkon kyliin ko koontui markkinoille ja kirkkoon säännöllisesti luu lajan, 
arje plo gin, uu ma jan ja mahdollisesti myös eteläsaamen puhujia. Li säk
si saa  me lai set po ron hoitajat tapasivat vaelluksilla metsäsaamelaisia ja 
naa  pu rialuei den po ron hoitajia. On luul tavaa, että jo vuo si sa toja sitten 
kehittyi jon kin  laisia nor meja, joi den avulla eri kiel tä puhu vat saa me lai
set kykenivät kes kus tel emaan su ju vasti. Tä män on täy ty nyt perustua sii
hen, että on väl tetty oman kielen piir teitä, joiden tie detään vai keut ta
van ymmär tämistä. Tällaisia normeja on voinut olla mm. as te vaihte lus
ta, si sähei tosta, loppuheitosta ja metafoniasta tinkiminen sekä taivu tus
päätteiden kon servatiivisuus.

Kenties ruotsinsaamelainen lingua franca on vaikuttanut myös kirja
saa men syn tyvaiheissa 1700luvulla. Ensinnäkin saamentaitoinen sivis
tyneistö olisi var mas ti tuntenut sen. Toi seksi saa melaiset, jotka olivat 
op paina kirjasaamea ke hi tet tä es sä, käyttivät ruot sa lais ten kanssa sel
lais ta kieltä, joka on mahdolli sim man ym märrettä vää myös muille saa
me laisille. Kirjasaame on puolestaan voinut ke hi tyttyään ja tul tuaan 
käyt töön tukea mahdollista aiemmin ollutta lingua francaa.

Tässä luvussa esitetty on silkkaa arvelua, jolle ei voida esittää vä littö
miä to dis teita. Jos Ruotsin saamelaiskielet ja murteet opitaan tun te
maan kun nolla ja niiden osuus kirjasaamen muotoutumisessa tutkitaan, 
saadaan ehkä selville, onko näillä arveluilla mitään oikeut us ta.
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1.  Verbit
1.1.  Parillistavuiset verbit

 ie-vartaloiset a-vartaloiset uo-vartaloiset
indikatiivin preesens
sg1 pååtaav ’tulla’ kulav ’kuulla’ kååruov ’ommella’
sg2 pååtaah kulah kååruoh
sg3 pååhtaa kullaa kåårru
du1 pååhtin kullin kåårrun
du2 pååtiepehtien kullapehtien kåårruopehtien
du3 pååhtiepah, -pan1 kullapah, -pan1 kåårruopah, -pan1

pl1 pååhtiep kullap kåårruop
pl2 pååhtiepihtit kullapihtit kåårruopihtit
pl3 pååhtih kullih kåårruh

1) A -pah, BA—Bj -pah ~ -pan, S myös -punuj ~ -punuoj

indikatiivin preteriti
sg1 pååhtiv kulliv kåårruv
sg2 pååhtih kullih kåårruh
sg3 pååtij kulaj kååruoj
du1 pååtijmen kulajmen kååruojmen
du2 pååtijten kulajten kååruojten
du3 pååtijkah ~ -kan1 kulajkah ~ -kan1 kååruojkah ~ -kan1

pl1 pååtijmeh kulajmeh kååruojmeh
pl2 pååtijteh kulajteh kååruojteh
pl3 pååhtin2 kullin2 kåårrun2

1) myös ainakin B S -kun(uj); 2) B—A harvoin -na

potentiaali
sg1 pååtitjav1 kulatjav1 kååruotjav1

sg2 pååtitjah2 kulatjah2 kååruotjah2

sg3 pååtitj3 kulatj3 kååruotj
du1 pååtitjin kulatjin kååruotjin
du2 pååtitjihpien kulatjiehpien kååruotjihpien
du3 pååtitjipaa kulatjapaa kååruotjapaa
pl1 pååtitjip kulatjip kååruotjip
pl2 pååtitjihpit kulatjihpit kååruotjihpit
pl3 pååtitjih kulatjih kååruotjih

1) S vain ja B myös -tja-ma; 2) S vain ja B myös-tjah-ta; 3) B myös -sj
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imperatiivi
I imperatiivi (sg3, du3 ja pl3 vain HalÉaszilla)
sg2 pååtieh kulah kååruojh
(sg3 pååhtis kullis kåårrus)
du2 pååhtien1 kullien1 kåårruon1

(du3 pååhtiskan2 kulliskan2 kåårruskan2)
pl2 pååhtit kullit kåårrut
(pl3 pååhtisa(h) kullisa(h) kåårrusa(h))
II imperatiivi
sg1 pååhtuv kulluv kåårruv
sg2 pååhtuh(ta) kulluh(ta) kåårruh(ta)
sg3 pååhtus kullus kåårrus
du1 pååhtun kullun kåårrun
du2 pååhtuten kulluten kåårruten
du3 pååhtuska kulluska kåårruska
pl1 pååhtup kullup kåårrup
pl2 pååhtuteh kulluteh kåårruteh
pl3 pååhtuseh3 kulluseh3 kåårruseh3

1) HalÉasz: pååhtin, kullin, kåårrun.
2) jos esiintyisi muissa lähteissä kuin HalÉaszilla, olisi se -ska.
3) B BA -seh ~ -sah, S -sa(h)

infiniittiset muodot

infinitiivi pååhtiet kullat kåårruot
I gerundi pååtietin1 kulatin1 kååruotin1

II gerundi pååhtiemin kullamin kåårruomin
part.perf. pååhtaam kullam kåårrum
verb.adv. pååtie2 kula2 kååruo2

supiini pååtaatjit kulatjit kåårutjit
v.abess. pååtiehk kulahk kååruohk

1) B—BA myös -tittin
2) Bj—S pååtien, kulan, kååruon

(johdokset, joita on pidetty infiniittisinä muotoina:)
part.prees. pååhtiej1 kullaj1 kåårruoj1

 (~ pååh'tie) (~ kullie) (~ kåår'ruo)
aktio pååhtiem kullam kåårruom

1) Bj—S: myös pååhtieja, kullaja, kåårruoja
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1.2.  Paritontavuiset verbit

 yksitavuiset  kolmitavuiset

indikatiivin preesens
sg1 lev ’olla’ iv ’ei’ maaliestav ’laittaa ruokaa’
sg2 leh ih maaliestah
sg3 le, lie ij maaliest(a)
du1 lin, len, lien ien maaliestin
du2 lehpien, liehpien iehpien1 maaliestiehpien
du3 lepaa2 iepaa(n) maaliestiepaa
pl1 lip, lihp, lep, liehp iehp, S ip, Bj iep maaliestip
pl2 lihpit, Bj liehpit iehpit, S Bj ihpit maaliestihpit
pl3 leh, lieh ieh maaliestih
 1) S ihpien, Bj ehpien
 2) S liepaan, Bj liepaa

indikatiivin preteriti
sg1 li(ji)v ittjiv maaliestiv
sg2 lih, lij(j)ih ittjih maaliestih
sg3 lij ittjij maaliestij
du1 lijmien1 iejmien ~ ittjijmen maaliestijmien
du2 lijtien1  iejtien ~ ittjijtien maaliestiejtien
du3 lijkaa(n)1  iejkaan ~ ittjijka maaliestiejkaa
pl1 lijmieh1  iejmieh ~ ittjijmeh maaliestiejmieh
pl2 lijtieh1  iejtieh ~ ittjijteh maaliestiejtieh
pl3 lin, lij(j)in  ittjin maaliestin
1) pret.du1—pl2 Barturtella myös liejalkuisena

potentiaali
sg1 litjav —  maaliestitjav
sg2 litjah —  maaliestitjah
sg3 litj —  maaliestitj
du1 litjin —  maaliestitjin
du2 litjapiehtien —  maaliestitjapiehtien
du3 litjapah ~ -pan —  maaliestitjpah ~ -pan
pl1 litjap —  maaliestitjip
pl2 litjapiht(it) —  maaliestitjihpit
pl3 litjih —  maaliestitjih
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imperatiivi
I imperatiivi
sg2 åruoh ielieh maaliesteh
du2 årruon iellien maaliestehtien
pl2 årrut iellit maaliestihtit

HalÉaszin mukaan I imperatiivi esiintyisi myös kolmansissa persoonissa: 
sg. liehkis, du. liehkiskan, pl. liehkisah.

II imperatiivi
sg1 årruv alluv maaliestuv
sg2 årruh alluh maaliestuh(ta)
sg3 liehkus ~ årrus allus maaliestus
du1 årrun iellun ~ allun maaliestun
du2 årruten ielluten ~ alluten maaliestuhtuten
du3 årruska ~ liehkuska ielluska ~ alluska maaliestuskaa
pl1 årrup iellup ~ allup maaliestup
pl2 årruteh ielluteh ~ alluteh maaliestuhtutij
pl3 årruseh ~ liehkuseh ielluseh ~ alluseh maaliestusaah

infiniittiset muodot
inf. årruot — maaliestit
I ger. åruotin, åruotittin — maaliestittin
II ger. årruomin — maaliestimien
part.perf. lam, årrum — maaliestam
verb.adv. (?åruo) — maaliesta, Bj S maaliestin
supiini åruotjit — —
verb.abess. — — maaliestiehkie
(johdokset, joita on pidetty infiniittisinä muotoina:)
part.prees. årruoj, årruo — maaliestiej'jie, maaliestej
aktio årruom — maaliestim
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1.3.  Supistumaverbit

 preesens preteriti
 yleensä Bj ja S myös
sg1 tjier'ruv ’itkeä’ tjier'rujav tjier'rujiv
sg2 tjier'ruh tjier'rujah tjier'rujih
sg3 tjier'ruj tjier'ruja tjier'ruj1

du1 tjier'rujin  tjier'rujmen2

du2 tjier'rupehtien tjier'rujipien tjier'rujten2

du3 tjier'rupah3 tjier'rujipaa tjier'rujkah ~ -kan4

pl1 tjier'rup tjier'rujip tjier'rujmeh2

pl2 tjier'rupiht(it) tjier'rujihpit tjier'rujteh2

pl3 tjier'rujih  tjier'rujin
1) S Bj myös: tjier'rujij; 2) S Bj pret.pl1&2 -min, -tin, -mih, -tih; 3) A -pah, 
BA—Bj -pah ~ -pan, S myös -punu(o)j; 4) myös ainakin B ja S -kun(uj).

 potentiaali imperatiivi
  I imperatiivi II imperatiivi
sg1 tjier'rutjav1  tjier'rujuv
sg2 tjier'rutjah tjier'ruh tjier'rujuh-ta
sg3 tjier'rutj  tjier'rujus
du1 tjier'rutjin  tjier'rujun
du2 tjier'rutjehpien tjier'rujieh'tien tjier'rujuhtutin
du3 tjier'rutjepaa  tjier'rujuskaa
pl1 tjier'rutjip  tjier'rujup
pl2 tjier'rutjihpit tjier'rujihtit tjier'rujuhtu-tij
pl3 tjier'rutjih  tjier'rujusaah

1) S vain ja B myös -tja-ma

infiniittiset muodot
infinitiivi tjier'rut, Bj ja S myös tjierrujit
I gerundi tjier'rutin, B—BA myös tjier'rutittin
II gerundi tjier'rumin
part.perf. tjier'rum
verb.adv. tjier'ru, S—Bj tjier'run
supiini tjier'rutjit
verb.abess. tjier'ruhk
(johdokset, joita on pidetty infiniittisinä muotoina:)
part.prees. tjier'ruj ~ tjier'rujiej'jie
aktio tjierrum
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1.4.  Verbien liittomuodot

Esimerkit ovat yksikön ensimmäisestä persoonasta, paitsi I imperatii
vissa yk si kön toisesta persoonasta.

Kielteinen taivutus
preesens iv pååtieh, kulah, kååruoh, lieh, maaliesteh, tjier'ruh (Bj myös 

tjier'rujeh)
preteriti ittjiv pååtieh, kulah, kååruoh, (iv lam), maaliesteh, tjier'ruh
I imp. ielieh pååtieh, kulah, kååruoh, åruoh, maaliesteh, tjier'ruh
II imp. alluv pååhtuh, kulluh, kåårruh, åårruh maaliesteh, tjier'ruh
 ( ~ alluv pååtieh, kulah, kååruoh, lieh, maaliesteh)
pot. iv pååtitjah, kulatjah, kåårruotjah, litjah, maaliestitjah, tjier'ru tjah

Liittotempukset
perf. lev pååhtaam, kullam, kåårrum, årrum, maaliestam, tjier'rum
pluskv. li(ji)v pååhtaam, kullam, kåårrum, årrum, maaliestam, tjier' rum
pot.perf. litjav pååhtaam, kullam, kåårrum, årrum, maaliestam, tjier'rum
progr.prees. lev pååhtiemin, kullamin, kåårruomin, årruomin, maaliestimien, 

tjier'rumin
progr.pret. li(ji)v pååhtiemin, kullamin, kåårruomin, årruomin, maalies ti-

mien, tjier'rumin
prog.pot. litjav pååhtiemin, kullamin, kåårruomin, årruomin, maalies ti-

mien, tjier'rumin

Konditionaali
 lev pååhtiet, kullat, kåårruot, årruot, maaliestit, tjier'rut

1.5.  I gerundi + omistusliite (Per Gimmon, Barturte—Arves)

verbistä viessuot ’elää’; lisäksi käytetään vain muutamasta muusta liike
ver bis tä, esim jåhtiet ’kulkea’ ja suhkat ’soutaa’.

 1. persoona 2. persoona 3. persoona
sg. viesuotijnan viesuotijnat viesuotijnies
 ~ viesuotittijnan ~ viesuotittijnat ~ viesuotittijnes
du. viesuotijnien viesuotijnietien viesuotijnieska
 ~ viesuotittijnen ~ viesuotittijten ~ viesuotittijska
pl. viesuotijnieh viesuotijnietieh viesuotijniesieh
 ~ viesuotittijneh ~ viesuotittijteh ~ viesuotittijnisaa
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2.  Substantiivit
2.1.  Kaksitavuiset substantiivit

 vokaalivaihtelulliset vokaalivaihteluttomat
 ie-vartalot uo-vartalot a-, aa-, i-, u-vartalot
 ’jalka’  ’työkalu’  ’nimi’
 yksikkö monikko yksikkö monikko yksikkö monikko
nom. juol'kie juolkieh riej'tuo riejtuoh namma namah
gen. juolkie juolkij riejtuo riejtuoj nama namaj
akk. juolkiev juolkijt riejtuov riejtuojt namav namajt
iness. juolkien juolkijn riejtuon riejtuojn naman namajn
elat. juolkiest juolkijst riejtuost riejtuojst namast namajst
illat. juol'kaaj juolkijta riej'tuj riejtuojta nammaj namajta
kom. juolkijn(a) juolkij riejtujn(a)1 riejtuoj namajn(a) namaj
ess. juol'kien  riej'tuon  namman 
abess. juolkiehtahk riejtuohtahk namahtahk 
  ~ juolkiehtaka2  ~ riejtuohtaka2 ~ namahtaka2

1) myös riejtuojn(a); 2) S ja Bj juolkietak(a), riejtuotak(a), namatak(a)

2.2.  Poikkeuksellinen kaksitavuinen substantiivi ’rukkanen’

 S. Enarsson A. Johansson P. Gimmon M. Persson
 (Barturte)  (Barturte) (Barturte—Arves) (Svaipa)
yksikkö
nom. kistah kis'tah kis'taa kis'taa
gen. kis'taa kistaa kis'taa kistaa
akk. kis'taav kistaav kis'taav kistaav
iness. kis'taan kistaan kis'taan kistaan
elat. kis'taast kistaast kis'taas kistaast
illat. kis'taaj kis'taaj kis'taaj kis'taaj
kom. kis'taajn kistaajn kis'taajn kistaajn
ess. kistan kis'taan kis'taan kis'taan
abess.  kis'taahtahk  kistaatak

monikko
nom. kis'taah kistaah kis'taah kis'taah
gen. kis'taa kistaaj kis'taaj kistaaj
akk. kis'taajt kistaajt kis'taajt kistaajt
iness. kis'taajn kistaajn kis'taajn kistaajn
elat. kis'taajst kistaajst kis'taajst kistaajst
illat. kis'taajta kistaajta kis'taajta kistaajt
kom. kis'taaj kistaaj kis'taaj kistaaj
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2.3.  Paritontavuiset substantiivit

 astevaihteluttomat astevaihtelulliset
yksikkö
nom. almatj ’ihminen’ vanas ’vene’ ååluol ’leuka(luu)’
gen. almatja vatnasa åållula
akk. almatjav vatnasav åållulav
iness. almatjin vatnasin åållulin
elat. almatjist vatnasist åållulist
illat. almatjij vatnasij åållulij
kom. almatjijn(a) vatnasijn(a) åållulijn(a)
ess. almatjin vatnasin åållulin
abess. almatjahtaa vatnasahtaa åållulahtaa

monikko
nom. almatjah vatnasah åållulah
gen. almatjij vatnasij åållulij
akk. almatjijt vatnasijt åållulijt
iness. almatjijn vatnasijn åållulijn
elat. almatjist vatnasijst åållulijst
illat. almatjijta vatnasijta åållulijta
kom. almatjij vatnasij åållulij

2.4.  Supistumavartaloiset substantiivit

 yksikkö monikko yksikkö monikko
nom. ålmaaj ’mies’ ål'pmaah pååtsuoj ’poro’ pååhtsuh
gen. ål'pmaa ål'pmaaj pååhtsu pååhtsuj
akk. ål'pmaav ål'pmaajt pååhtsuv pååhtsujt
iness. ål'pmaan ål'pmaajn pååhtsun pååhtsujn
elat. ål'pmaast ål'pmaajst pååhtsust pååhtsujst
illat. ål'pmaaj ål'pmaajta pååhtsuj pååhtsujta
kom. ål'pmaajn ål'pmaaj pååhtsujn pååhtsuj
ess. ål'pmaan ~ ålmaan pååhtsun ~ pååtsuon
abess. ål'pmaahtahk  pååhtsuhtahk
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3.  Nominien omistusliitteinen taivutus
3.1.  ååp'paa ’sisar’ (Sara Enarsson, Barturte)

yksikön 1. persoona 2. persoona 3. persoona
yksikkö
nom. ååp'paam ååp'paat ååp'paas
gen. ååp'paan ååppaat ååppaas
akk. ååp'paam ååppaavt(ah) ååppaavs
iness. ååppaanan ååppaanat ååppaanis
elat. ååppaastan ååppaastat ååppaastis
illat. ååp'paasan ååp'paasat ååp'paasis
kom. ååppaajnan ååppaajnat ååppaajnis
ess. ååp'paanan ååp'paanat ååp'paanis
monikko
nom. ååp'paamah ååp'paatah ååp'paasah
gen. ååppaajnan ååppaajnat ååppaajs
akk. ååppaajtan ååppaajtat ååppaajtis
iness. ååppaajnan ååppaajnat ååppaajnis
elat. ååppaajstan ååppaajstat ååppaajstis
illat. ååppaajtan ååppaajtatah ååppaajtis
kom. ååppaajnan ååppaajtah ååppaajs

kaksikon 1. persoona 2. persoona 3. persoona
yksikkö
nom. ååp'paamen ååp'paaten ååp'paaska
gen. ååp'paamen ~ -nen ååppaaten ååppaaska
akk. ååppaameniev ååppaavten ååppaavska
iness. ååppaanenien ååppaanetien ååppaaniskaa
elat. ååppaastenien ååppaastetien ååppaasteskaa
illat. ååp'paasenien ååp'paasetien ååp'paaseskaa
kom. ååppaajnenien ååppaajnetien ååppaajniskaa
ess. ååp'paanenien ååp'paanetien ååp'paaniskaa
monikko
nom. ååp'paanenieh ååp'paanetieh ååp'paanesieh
gen. ååppaajnen ååppaajten ååppaajska
akk. ååppaajtenien ååppaajtetien ååppaajteskaa
iness. ååppaajnenien ååppaajnetien ååppaajneskaa
elat. ååppaajstenien ååppaajstetien ååppaajsteskaa
illat. ååppaajtenien ååppaajtetien ååppaajteskaa
kom. ååppaajnenien ååppaajnetien ååppaajneskaa
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monikon 1. persoona 2. persoona 3. persoona
yksikkö
nom. ååp'paameh ååp'paateh ååp'paaseh
gen. ååp'paameh1 ååppaateh ååppaaseh
akk. ååp'paameh1 ååppaavteh ååppaavseh
iness. ååppaanenieh ååppaanetieh ååppaanesieh
elat. ååppaastenieh ååppaastetieh ååppaastesieh
illat. ååp'paasenieh ååp'paasetieh ååp'paasesieh
kom. ååppaajnenieh ååppaajnetieh ååppaajnesieh
ess. ååp'paanenieh ååp'paanetieh ååp'paanesieh

1) ~ ååppaameh
monikko
nom. ååp'paame(mie)h ååp'paatetieh ååp'paase(sie)h
gen. ååppaajne(nie)h ååppaajte(tie)h ååppaajseh1

akk. ååppaajtenieh ååppaajtetieh ååppaajteseh
iness. ååppaajnenieh ååppaajnetieh ååppaajneseh
elat. ååppaajstenieh ååppaajstetieh ååppaajsteseh
illat. ååppaajtenieh ååppaajtetieh ååppaajteseh
kom. ååppaajnenieh ååppaajtetieh ååppaajseh

1) ~ ååppaajtesieh

3.2.  aah'tjie ’isä’ (Sara Enarsson, Barturte)

yksikön 1. persoona 2. persoona 3. persoona
nom. aah'tjaam aah'tjaat aah'tjies
gen. aah'tjaan aahtjaat aahtjies
akk. aah'tjaam aahtjaavt(ah) aahtjievs

kaksikon 1. persoona 2. persoona 3. persoona
nom. aah'tjaamen aah'tjaaten aah'tjieska
gen. aah'tjaamen1 aahtjaaten2 aahtjieska
akk. aahtjaameniev aahtjaavten aahtjievska

1) ~ aah'tjaanen, aah'tjienen, aah'tjiemen; 2) ~ aahtjieten

monikon 1. persoona 2. persoona 3. persoona
nom. aah'tjaameh aah'tjaateh aah'tjieseh
gen. aah'tjaameh1 aahtjaateh2 aahtjieseh
akk. aah'tjaameh3 aahtjaavteh4 aahtjievseh

1) ~ aah'tjiemeh, aahtjiemeh; 2) ~ aahtjieteh; 3) ~ aahtjiemeh; 4) ~ aah-
tjie vteh
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3.3.  viel'ja ’veli’ (Per Andersson,Barturte)

yksikön 1. persoona 2. persoona 3. persoona
yksikkö
nom. viel'jam viel'jat viel'jas
gen. vieljam vieljat vieljas
akk. — vieljavtah vieljavs
iness. vieljanan vieljanat vieljanis
elat. vieljastan vieljastat vieljastis
illat. viel'jasan viel'jasat viel'jasis
kom. vieljajnan vieljajnat vieljajnis
monikko
nom. — vieljatah vieljasah
gen. — vieljajtat vieljajs
akk. vieljajtan vieljajtit(!) vieljajtis
iness. vieljajnan vieljajnat(ah) vieljajnis
elat. vieljajstan vieljajsta(ta)h vieljajstis
illat. vieljajtan vieljajtah vieljajtis
kom. vieljajnan vieljajtah vieljajs

kaksikon 1. persoona 2. persoona 3. persoona
yksikkö
nom. — viel'jatetien viel'jaska
gen. viel'jamenien vieljate(tie)n vieljaska
akk. viel'jamenien vieljavte(tie)n vieljavska
iness. vieljanenien vieljanetien vieljaniskaa
elat. vieljastenien vieljastetien vieljasteskaa
illat. viel'jasemien viel'jasetien viel'jaseskaa
kom. vieljajnenien vieljajnetien vieljajniskaa
monikko
nom. — vieljatetien vieljaska
gen. — vieljajten vieljajska
akk. vieljajtenien vieljajtetien vieljajteskaa
iness. vieljajnenien vieljajnetien vieljajneskaa
elat. vieljajstenien vieljajstetien vieljajsteskaa
illat. vieljajtenien vieljajtetien vieljajteskaa
kom. vieljajmenien vieljajtetien vieljajska
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monikon 1. persoona 2. persoona 3. persoona
yksikkö
nom. viel'jameh viel'jatetieh viel'jaseh
gen. viel'jamenieh vieljate(tie)h vieljaseh
akk. viel'jame(nie)h vieljavte(tie)h vieljavseh
iness. vieljanenieh vieljanetieh vieljanisieh
elat. vieljastenieh vieljastetieh vieljastesieh
illat. viel'jasemieh viel'jasetieh viel'jasesieh
kom. vieljajnenieh vieljajnetieh vieljajnisaah
monikko
nom. — vieljatetieh vieljaseh
gen. vieljajmeh vieljajteh vieljajseh
akk. vieljajtenieh vieljajtetieh vieljajtesaah
iness. vieljajnenieh vieljajtetieh vieljajtesaah
elat. vieljajstenieh vieljajstetieh vieljajstesieh, -saah
illat. vieljajtenieh vieljajtetieh vieljajtesieh
kom. vieljajmeh vieljajte(tie)h vieljajseh

3.4.  vuorrasumuos ’vanhin’ (Sara Enarsson, Barturte)

yksikön  1. persoona 2. persoona 3. persoona
nom. vuorrasupmusam vuorrasupmusat vuorrasupmusis
gen. vuorrasupmusan vuorrasupmusat vuorrasupmusis
akk. vuorrasupmusam vuorrasupmusavtah vuorrasupmusevs
iness. vuorrasupmusinan vuorrasupmusinat vuorrasupmusinies
illat. vuorrasupmusisaan vuorrasupmusisaat vuorrasupmusisies

kaksikon  1. persoona 2. persoona 3. persoona
nom. vuorrasupmusenien vuorrasupmusetien vuorrasupmuseskaa
gen. vuorrasupmusenien vuorrasupmusetien vuorrasupmuseskaa
akk. vuorrasupmusemien vuorrasupmusevtien vuorrasupmusevskaa
iness. vuorrasupmusinenien vuorrasupmusenetien vuorrasupmuseniskaa
illat. vuorrasupmusesien vuorrasupmusijtetien vuorrasupmuseskaan

monikon  1. persoona 2. persoona 3. persoona
nom. vuorrasupmusenieh vuorrasupmusetieh vuorrasupmusesieh
gen. vuorrasupmusenieh vuorrasupmusetieh vuorrasupmusesieh
akk. vuorrasupmusemieh vuorrasupmusevtieh vuorrasupmusevsieh
illat. vuorrasupmusijnenieh vuorrasupmusijtetieh vuorrasupmusesah
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3.5.  Refleksiivipronomini iehtja

yksikön 1. persoona 2. persoona 3. persoona
nom. mån iehtja tån iehtja sån iehtja
gen. iehtjan ietjat ietjas
akk. iehtjam1 ietjavt2 ietjavs
iness. ietjanan ietjanat ietjanis
elat. ietjastan ietjastat ietjastis
illat. iehtjasan iehtjasat3 iehtjasis
kom. ietjajnan ietjajnat4 ietjajnis

1) B Bj ~ iehtjamav; 2) ~ ietjavtah; 3) B ~ iehtjasatah; 4) B ~ ietjaj na tah

kaksikon 1. persoona 2. persoona 3. persoona
nom. mååj ietjah tååj ietjah sååj ietjah
gen. iehtjanen1 ietjaten ietjaska2

akk.  iehtjamenien3 ietjavten ietjavska
iness. ietjanenien ietjanetien ietjaneskaa
elat. ietjastenien ietjastetien ietjasteskaa
illat. iehtjasenien iehtjasetien4 iehtjaseskaa
kom. ietjajnenien ietjajnetien ietjajneskaa

1) ~ B iehtjanenien; 2) Bj B ~ ietjajska; 3) B ~ ietja me niev; 4) B ~ ietja-
j te tien

monikon 1. persoona 2. persoona 3. persoona
nom. mij ietjah tij ietjah sij ietjah
gen. iehtjaneh1 ietjateh2 ietjaseh3

akk. iehtjameh4 ietjavteh5 ietjavseh
iness. ietjanenieh ietjanetieh ietjanesieh6

elat. ietjastenieh ietjastetieh ietjastesieh
illat.* iehtjasenieh7 iehtjasetieh8 iehtjasesieh9

kom. ietjajnenieh ietjajnetieh ietjajnesieh
1) ~ B iehtjanenieh, Bj ~ iehtjama, BA—A ~ iehtjameh; 2) Bj B ~ ietja jteh; 
3) B ~ ietjajseh; 4) B ~ iehtja me nieh; 5) B ~ ietjav tetieh; 6) B ~ ietjane-
saah; 7) BA iehtja se mieh; 8) B ~ iehtjaj te tieh; 9) B ~ iehtjasesaah

*illatiivissa käytetään rinnalla allasvartaloa:
 1. persoona 2. persoona 3. persoona
sg. allasan allasat allasis
du. allasienien allasietien allasieska
pl. allasienieh allasietieh allasiesieh
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4.  Pronominit
4.1.  Persoonapronominit

suluissa painotetut muodot
yksikön 1. persoona 2. persoona 3. persoona
nom. mån (månna) tån (tåtna) sån (såtna)
gen. muv tuv suv
akk. muv tuv suv
iness. muvne tuvne suvne
elat. muv'ste tuv'ste suv'ste
illat. munji(j) ~ munje tunji(j) ~ tunje sunji(j) ~ sunje
kom. mujna1 tujna sujna
ess. månnan ~ muvnen2

1) S (Lagercrantz 1926: 110) mujnaa, Bj mujne; 2) ainoa tieto on 
Bart urtelta ja Ruongin kysymysmerkillä varustama.

kaksikon 1. persoona 2. persoona 3. persoona
nom. mååj (mååjah) tååj (tååjah) sååj (sååjah)
gen. munuo1 tunuo1 sunuo1

akk. munuov tunuov sunuov
iness. munuon tunuon sunuon
elat. munuost tunuost sunuost
illat. munnuj tunnuj sunnuj
kom. munujn2 tunujn sunujn
ess. munnuon3

1) S myös munuon, tunuon, sunuon; 2) Bj munuojn, B munujn ~ 
munuojn; 3) S, ainoa tieto (Lagercrantz 1939 n:o 3689:2).

monikon 1. persoona 2. persoona 3. persoona
nom. mij (mijah) tij (tijah) sij (sijah)
gen. mijaa1 tijaa1 sijaa1

akk. mijaav tijaav sijaav
iness. mijaan2 tijaan sijaan
elat. mijaast tijaast sijaast
illat. mijjaj ~ mijjij3 tijjaj ~ tijjij sijjaj ~ sijjij
kom. mijaajn tijaajn sijaajn

1) B BA harvoin myös mijaaj, ilmeisesti myös tijaaj ja sijaaj; S myös 
mi  jaan, tijaan, sijaan; 2) BA B S myös mijaajn; 3) Ainakin BA B S myös 
mijaajt.
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4.2.  Demonstratiivipronominit

 ’se’ ’se juuri’
 absoluuttinen attribuuttina absoluuttinen attribuuttina
yksikkö
nom. taht1 ’se’ taht tahtak tahtak
gen. tan tan tanka tanka
akk. tav2 tav tavka tavka
iness. tanne3 tan4 tannaak tanka
elat. tas'te taht5 tastak tatek, tahtak
illat. tasa tan tasak tanka
kom. tajna tajna tajnak tajnak
ess. taannien tanien

monikko
nom. tah(a) tah
gen. taj taj
akk. tajt tajt tajtak tajtak
iness. taj'tne tajn
elat. taj'ste tajst tajstak tajstak
illat. tajta tajta
kom. taj taj tajka tajka

1) Painotettuna tahta
2) Painotettuna harvoin tavva
3) Bj & S harvoin tasne
4) T—Bj painottuna myös tatne
5) Painotettuna tahte

Demonstratiivipronominit taaht ’tämä’ tuht ’se siellä’ ja tuoht ’se siinä’ 
tai puvat samoin kuin taht.
Adjektiiviset demonstratiivipronominit takkaar ’sellainen’, taakkaar ’täl
lainen’, tuokkaar ’tuollainen’ tukkaar ’sellainen’ taipuvat kuten astevaih
te luttomat pari ton tavuiset substantiivit.
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4.3.  Relatiivi- ja interrogatiivipronominit

 ’kuka’  ’mikä, kuka’
 absoluuttinen attribuuttina absoluuttinen attribuuttina elottomista
yksikkö
nom. kie kuhti, kut(i) mij mij1

gen. kien kuti man man
akk. kiev kuti maav, mav maav, mav
iness. kien'ne kuti(n) manne man kånne
elat. kies'te kuti(t), kuhtit mas'te mat kås'te
illat. kiesa kuti masa man kåsa
kom. kiejna kutijn majna majna
ess. kien'nien kuhtin manien manien
monikko
nom. kieh kutih mah mah
gen. kiej kuti(j) maj maj
akk. kiejt kutijt majt majt
iness. kiej'tne2 kutijn maj'tne majn kåj'tne
elat. kiej'ste kutijst maj'ste majst kåj'ste
illat. kiejta kutijt majta majta
kom. kiej kutij maj maj

1) mijpronominin pääsana on monikon akkusatiivissa: mij låttijt? 
’mi kä lin tu?’; 2) Lyhentymämuotona ainakin Barturtella kiejn.

 ’kumpi?’ ’kumpi poika?’ ’montako?’ ’montako lasta?’
yksikkö
nom. kååp'paa kååp'paa paar'tnie kalle kalle maanaah
gen. kååppaa kååppaa paartnie kallie kallie maanaah
akk. kååppaav kååppaav paartniev kalle kalle maanaah
iness. kååppaan kååppaan paartnien kallien kallien maanaan
elat. kååppaast kååppaat paartniest kalliest kalliet maanaast
illat. kååp'paaj kååppaa paar'tnaaj kallaaj kallie maannaaj
kom. kååppaajn kååppaajn paartnijn kallijn kallijn maanaajn
ess. kååp'paan kååp'paan paar'tnien kallien kallien maannaan
monikko   ’monetko kengät?’
nom. kååppaah kååppaah paartnieh kallieh kallieh kaapmakah
gen. kååppaaj kååppaa paartnij kallie kallij kaapmakij
akk. kååppaajt kååppaa(jt) paartnijt kallijt kallijt kaapmakijt
iness. kååppaajn kååppaajn paartnijn kallijn kallijn kaapmakijn
elat. kååppaajst kååppaajst paartnijst kallijst kallijst kaapmakijst
illat. kååppaajta kååppaajt paartnijt kallijta kallijt kaapmakijt
kom. kååppaaj kååppaaj paartnij kallij kallij kaapmakij
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5.  Lukusanat
5.1.  Lukusanojen absoluuttinen taivutus

 perusluvut järjestysluvut substantiivisena
 nom. gen. nom. gen. nom.
1 ak'ta akta vuostas vuos'tasa aktas
2 kuok'te kuoktie muppie1 muppie kuokties
3 kål'pma kålma kåålmaat kåålmaata kålmas
4 niel'je nieljie nieljaat nieljaata nieljies
5 vihta vita vitat vitata vitas
6 kuhta kuta kutat kutata kutas
7 kietjav2 kietja kieh'tjit2 kieh'tjita kietjas
8 kaak'tse kaaktsie kaaktsaat kaaktsaata kaaktsies
9 ååk'tse ååktsie ååktsaat ååktsaata ååktsies
10 låkiev låkie låkaat låkaata låkies
100 tjuohtie tjuotie tjuotaat tjuotaata tjuoties
1000 thuvsaan thuvsaanav thuvsaant thuvsaantav

1) muppie Bj—T(—B), nuppie A—B(—T)
2) HalÉasz ja Björkfjället tjietjav : tjiehtjit

5.2.  Lukusanojen attribuuttinen taivutus

perusluvut ja järjestysluku nuppie ’toinen’ kongruoivat

 1 2—9
 ’yksi poro’ ’kuusi poroa’
 yksikkö yksikkö monikko
nom. ak'ta pååtsuoj kuhta pååhtsu kutah pååhtsuh
gen. akta pååhtsu kuta pååhtsu kutaj pååhtsuj
akk. aktav pååhtsuv kuhta pååhtsu kutajt pååhtsujt
iness. aktan pååhtsun1 kutan pååhtsun kutajn pååhtsujn
elat. aktat pååhtsust kutat pååhtsust kutajst pååhtsujst
illat. akta pååhtsuj kuta pååhtsuj kutajta pååhtsujta
kom. aktajn pååhtsujn kutajn pååhtsujn kutaj pååhtsuj
ess. ak'tan pååtsuon kuhtan pååhtsun

1) nuppiesana: yleensä nuppie pååhtsun, vain BA joskus nuppien  pååh-
tsun
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Tekstinäytteet

Jokaisesta murteesta on yksi tai muutama tekstinäyte. Useimmat ovat 
pe räi sin Israel Ruongin käsikirjoituksista. Yksi on hänen äänitteidensä 
poh  jalta mi nun litteroimani ja tulkitsemani. Lisäksi HalÉaszilta, Lager
crantzilta ja Qvig sta dil ta on poimittu lyhyet näytteet. Ruongin tekstien 
käännökset ovat minun te ke miäni.

Näytteistä on kolme versiota: alkuperäinen näyte kursivoituna, fo nee
mi nen muo to nor maalilla tekstillä ja viimeisenä suomennos pienemmällä 
teks ti koolla. La gercrantzin Svaipan murteen tekstistä esitetään lisäksi 
pelkästään sen mur teen mukainen fo nee minen tulkinta. Foneemisessa 
teks tissä on sulkeissa ään teet, jotka eivät äänny al ku pe räi sessä tekstissä.

Eri tekstien äännemerkinnät poikkeavat huomattavasti toisistaan. 
Qvig  sta din tekstit ja Ruongin Björkfjälletin teksti ovat nor maalistettua 
kirjoitustapaa. Jäl kim mäisissä vain yksittäiset sanat on kir joi tet tu 
fo neet  ti ses ti. Sen sijaan Ruon gin muut tekstit ja Lagercrantzin tekstit on 
kirjoitettu foneettisesti. HalÉasz käyttää puo lestaan melko kar keaa 
fo neet tista tarkekirjoitusta.
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Maria PerssonJohansson Lagercrantz 1957: 17—18 185

7) Björkfjälletin murre
Greta Persson Israel Ruong 28.9.1944 187
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1a) Arvesin murre: Paulus Larsson Skaile (Ruong 9.9.1939)

talºe ku¢h tuµºa^˛tÉçsi¤inat Éçs^u„o¤ika¢hti¤imºehstºalLpºe¢˜ƒ, là ªllºµ pà nNtsili¤ik º„olmºatin
talie ku tuv aahtjijna tjuojkahtijmieh staalhpiev, Laal'luo Paan'htsi lij kåålmaatin;
Silloin kun sinun isäsi kanssa hiihdimme kiinni sutta, Lars Pautsi oli kolmantena;

k„olm„osl¢ä¤imºeh. p^alLti¤iJm¢äh sº„omºeskiºelasi^eH¨tÂDnamin, rakºat-ki^ëlßlasin kuº¶˛tÉçs≥un.
kålmas lejmieh. paaltijmeh sååmies kielasietnamin, Rakatkiellasin kåhtjun.
olimme kolmisin. Pelotimme sen eräällä nummella, jota kutsuttiin Rykimänummeksi.

j„ohk°m„o^˛kºeri^ensanalLne l ta Σht.p„ost„o¤inm≥ontaªllºµ¤imu º¢hti¤inmiºnΣni¢˜lºa ªllºµ 
Jåhkmåhkie riensa nalne l taht. p(h)åstajn mån talluoj muhtijn manniv Laalluo
Se on Jokkmokin rajalla. Minä kuljetin joskus siihen aikaan postia Larsin

„o¢ut„ostj„ohkm„oº¶˛kºejaºarjapl^u„ovºekask∏a¢u.n„ot ÉçsΣ˜Σ¥Ω™¨¤ıG̀ kapa ºa^¶˛tÉçsºatÉçsat ja là ªllºµ 
åvtast Jåhkmåhkie ja Aarjapluovie kaskav. nå tjuoj'kapa aahtjaatjat ja Laal'luo
sijasta Jokkmokin ja Arjeplogin välillä. No isävainaasi ja Lars hiihtävät

„o¢ut„on,m„onmañºen¢w^u„o^ssa¤i.m¢änt¢äm„onw^u„o¤inºa¢u,aΣht°t¢äh∏a¢ut¢äka ªllºani¢äpºa.
åvtan, mån mangien vuossaj. men te mån vuojnaav, aht te hav te kallaanepaa.
edellä, minä perässä reppujen kanssa. Mutta sitten näen, että hepä saavat tarpeekseen.

m„on›^a^ssºeli¢˜jat Éçs^u„o¤ik∏a¢ukaªrßrasit.m¢änkuº˛kal≥uçs∏a¢u›al,kui¢˜stºalLehpºe¢˜
mån vaassieliv ja tjuojkav karrasit. men kuhkalusjav val, ku iv staalhpiev
Menen ohi ja hiihdään kovasti. Mutta pitkästyn, kun en saa sutta

¢wù ¨¤ıDÂDnusi¤ij„ohk°s„oΣh.n„ot¢äl¢äst^u„orsuºDtºes ººaja›i^elmºes,m∏a¢utººu„opuhtis-ººajan
vuoj'tnusij jåksah. nå te le stuor sutties aajavielmies, mav Tååpuhtisaajan 
näkyviin. No, sitten tulee suuri sula lähdesuvanto, jota kutsutaan Tarttumalähteeksi,

kuº¢htÉçsu, tanºen ku pºu„oΣhtsuh tasa º¢äluhpru¢^wƒ̀ kujihk∏aº˛tÉçsatjas„ò ºGkºµt. i^eh piº^e-
kåhtju(h), tanien ku pååhtsuh tasa aaluh pruv'hkujih kahtjat ja sååkkuot. ieh
koska poroilla on tapana pudota ja hukkua sinne. Ne eivät pääse

s∏aΣhpajºas,kul∏äΣh ›i^e^pÂBmar∏ahn„o¢uƒa ªllak∏ah.jat Éçsi^eĥkÂGñall¢ä›i^elmºes,ahti¤i
piesah pajaas, ku leh viepmarah nåvh allakah. ja tjiekngal le vielmies, aht ij
ylös, koska töyräät ovat niin korkeat. Ja suvanto on niin syvä, etteivät jalat

„ol„oht¢ähp„oªtÂDnºaj.t¢äli¤is^u„ohp∏a¢u,manmilLtem≥ontÉçs≥ù ¨¤ıG̀ ki¢˜ras̀ tºa.stºalLpºe
ålahteh påtnaaj. te lij suohpav, man milte mån tjuoj'kiv rastaa. staalhpie
yllä pohjaan. Sitten oli lumisilta, mitä myöten hiihdin suvannon poikki. Suden

lΣ≤˜Σ¥Ω™ºDÂta vºu„olLki¤ii^et Éçsºata¤i›∏a¢u.t^u ^„olem„onºa¤iJts∏a¢u,kustà ¨lehpºe ¢w^u^„ojatajast º„o^¢h-
luot'ta vuolkij ietjaa tajvav. tuole mån aajhtsav, ku staal'hpie vuojata ja 
stååhtjaa
jäljet lähtivät toiseen suuntaan. Siellä minä huomaan suden uiskentelevan ja loiskivan
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tÉçsºatuns≥uª¨ttºes ›i¢ä¨lB̂ÂBpmº^an,p¢ärò ¨¤ıe›ºe ›al paªtÂDJºen.i¤ilam„olºehtamt Éçsßı„eªl ßlit. t¢ä
tun sutties viel'pmaan, per ååj'vie val pajjien. ij lam åliehtam tjiellit. te
siinä sulassa suvannossa, vain pää pinnan yläpuolella. Se ei ollut ylettänyt loikkamaan ylös. 

¢wºuoh̀ tÉçsi¢˜,m¢äniºDÂtÉçsi¢˜ti^e¤iJtºeh.t¢äºa¤imu¢Σwrºa ¨tÂDn∏aΣh p^„o^¢htºepan, katÉçsºat¢äpºa:
vuohtjiv, men ittjiv tiejhtieh. te aaj muv raatnah pååhtiepan, katjatepaa:
Niinpä ammuin sitä mutta en osunut. Sitten kumppaninikin tulevat ja kysyvät:

”ma¤iJt ¢w^u^„otÉçsatÉçs∏ah?”no¢wù „o^ss̀ ºeli¢˜m≥on,k≥oºnΣnestà ¨lehpºe.n≥ol∏aº˛kani¢˜m≥onja
”majt vuotjatjah?” nå vuossieliv mån, kånne staal'hpie. nå lahkaniv mån ja
”Mitä ammuskelet?” No minä näytin, missä susi oli. Menin lähemmäksi ja 

t¢ä ma kuºDÂti¢˜ƒ.jat¢äskiè ^rßras∏a¢utakºa¤im¢äh fà º¶˛talast ja kiº„esi¤im¢ähpajºas.
te ma kåttiv. ja te skierrasav takajmeh faah'talast ja kiesijmeh pajaas.
sitten tapoin sen. Ja sitten teimme taljan kantohihnasta ja vedimme sen ylös. Sen 

luØ¢wΣ›amli¤isa›alnà º˛kºe,kuén^u ^„o›a¤im¢äh.iºk°ti¤ilinsºami¤ik º„otºeh„ò ^rejºeli¤iJ,
luvvam lij sa val naah'kie, ku njuovajmeh. ak'tij lin saamij kååtieh åår'jielij,
nahka oli kuitenkin märkä, kun nyljimme sen. Kerran oli saamelaisten kodat etelämpänä,

mà ht°-aur-tÉçsºatsºe¢˜ º„orjºas.là çspi¢ä̀ ºñsºa ja tà º¶˛pºa,ta¢wΣ≤˜Σ¥Ω™º¢hpa-piº„eilitÉçs∏ahli¤ikºa
Maahtaurtjaatsiev åårjaas. LaasjPieng'saa ja Taah'paa, tah vuoh'papielitjah 
lijkaa
Mattauresta etelään. Lars Bengtsson ja ”Tulppa” (Per Ruong), nämä appipuolet olivat

›∏aº˛kºµ¢wt Éçs^u„ò ¤ik∏a¶˛taªl ßlam stºalLpºe¢˜st„oº˛kºetÉçsa›ºelkinj∏ahta¤iJtp„ork„o›ºarºatÉçsi¤iJt
vahkuov tjuojkahtallam staalhpiev Ståhkietjavielkin ja tajt Pårkavaaraatjijt
hiihtäneet viikon suden perässä Ståkkeselänteellä ja Bårgovaaroja pitkin

alºas.n„o¢wºu„olLki¤iku¤iJt›i¤imak°su º¢hpºe›^a^rr̀ ^a¤iJ.p„or„o¤içs≥ulpi^eñsºastmi^esºe¢˜j∏ah

alaas. nå vuolkij kujht vijmak Suhpievaarraaj. påraj SjulPiengsaast miesiev ja
länteen. No susi lähti kuitenkin viimein Suppevaaralle. Se söi Sjul Bengtssonilta vasan ja

n„o¢uƒ ¢wºuolLki¤iski º„erutÉçsijJ.m≥onku¤iJtta¤ipi^e¤i›i¤isù „o¨¤ıĴti¢˜p^„o^¶˛tºetl^u„oØ¢wΣ›alΣ≤˜¥Ω™ºk°-
nåvh vuolkij Skierutjij. mån kujht taj piejvij sååj'htiv pååhtiet Luovvaluok'taj. 
sitten se lähti Skerutjiin. Minä satuin kuitenin niihin aikoihin tulemaan Lövnäsiin.

ta¤iJ.tälinku¤iJt tºaḧtÂtÉçs∏ah,m∏ahruºsΣsalin¢wΣ≤˜Σ¥Ω™¨lG̀ kºet tan stºalLpºemaºññºa¤ija
te lin kujht taattjah, mah russalin vuol'kiet tan staalhpie manngaaj ja 
Oli kuitenkin ruotsalaisia, jotka kiirehtivät lähtemään sen suden perään ja he vaativat

hà ºstºelinºa¤imu¢wsi^e^˛kººa¤i.n„o¢¢wºu„olLki¤im¢ämi¤iuß¤ı ßJt°.
haas'tielin aaj muv siehkaaj. nå vuolkijme mij ujht.
myös minua mukaan. No niinpä me lähdimme.



1b) Arvesin murre: Johan Persson Kaddik (Ruong 26.7.1939)

tä̀ li¤in^≥u≥o¥Ω̂rßra pà ^renºe,mi¤iJpru^¢uƒk≥u¤i›i¤in∏a¢uƒp≥„oöletºet i^eHtÂDnakitjatä̀ li¤iak°ta
te lij nuorra paar'(t)nie, mij pruv'hkuj vijnav påål'tiet ietnakit ja te lij akta
Olipa nuorukainen, jolla oli tapana polttaa paljon viinaa. Sitten hän oli eräänä vuonna

jakºetiØmpari¤iJt tÉçs^≥u„≥o¨lßlaminskiºer≥utÉçsin (timMpar-tÉçsΣ≤˜Σ¥ΩÁ… ª̂ll̀ ºen). tä̀  ta Σht sutºe pºalºe
jakie tim'parijt tjuollamin Skierutjin (timpartjuol'lien). te taht sutie paalie
tukkeja kaatamassa Skerutjissa (tukinkaatajana). Niinpä hän kävi siellä monta kertaa

rºaḦtÂDna¤imañºenmanºa¤ità ^nΣne.jatä̀ ki^e ^htºµ¤i,j≥uht°s≥onsitºa¤in≥ò ¨¤ıetºen li^e^rßrat ja
raatnaj mangien manaj taanne. ja te kiehtuoj, juht sån sitaj nååj'tien lierrat ja
kumppanien kanssa. Ja sitten hän kertoi haluavansa oppia noidaksi ja

manºa¤in≥ºo¤itºes≥o ¨lamºal≥usºa,s≥o ªtÂDn≥ojan≥uB̂Âpºe i^etÉçsºa pà ^renºe. mä̀ n taht°n≥u ^ºBÂpºe
manaj nååjties ål'(p)maa lusa, såtna ja nuppie ietjaa paar'(t)nie. men taht nuppie
hän meni noidan luoksi, hän ja toinen nuorukainen. Mutta se toinen

li¤ij^≥u„o≥o^¢uot≥olà ¨lakºamtanli^erºµnmaºnΣnat.tä̀ n≥ò ¨¤ıetºepakºati¤i›a¤ivà ¨latºa jººamika
lij juo åv'tal aal'kaam tan lieruon mannat. te nååj'tie pakaatij vaj vaal'taa jaamika
oli jo aiemmin alkanut käydä sen opissa. Niin noita opetti, että hän ottaisi vainajan

tºak°tºe¢˜ƒ ki^rehhkºµ-kºarRtºest, ja tä̀  hºº≥ol≥o¤iJ:”k≥utä̀ lt^≥u ^„orasti^e^hkºet çsaHª¨tÂtºa, tä̀
taaktiev kir'hkuokaartiest, ja te håålaj: ”ku tel tuorastiehkiet sjattaa, te
luun hautausmaalta ja sitten sanoi: ”Kun torstaiilta tulee, niin

manºah ki^rehhkºµ-kà ^ratºa¤ija›ßıΣe ªl ßlitä̀ htasºa.jan≥o¢uƒtakºahk≥o ¨lom≥ot^≥u ^≥„orasti^e^h-
manah kir'hkuokaar'taaj ja viel'liteh tasa. ja nåvh takah kål'(p)ma tuorast
mene hautausmaalle ja käyt sinne maata. Ja tee niin kolmena torstaiiltana.

kºeta.tä̀ v^≥u„≥ò stast^≥u ^≥„orasti^e ^hkºeta tä̀  nººakan tÉçsaºskºa paHªtDJºel kir̀ ehhkºµkºaßrΣRtºe,
iehkieta. te vuostas tuorastiehkieta te naakan tjas'kaa pajjiel kir'hkuokaartie,
Niin ensimmäisenä torstaiiltana joku vainaja heittää sinut hautausmaan aidan yli

janu^ppºet≥^u ^≥„orasti^e ^hkºetaºa¤isa^mm` º^a-lºa^hkºa¤i.jak≥ºolmºatt≥^u ^≥„orasti^e^hkºetaºa¤i
ja nuppie tuorastiehkieta aaj sammaalaahkaaj. ja kåålmaat tuorastiehkieta aaj
ja toisena torstaiiltana myös samalla tavalla. Ja kolmantena torstaiiltana myös

tÉçsaºskih paHªtDJºel kºarRtºe.jakuk≥ºolmºatt^u ^≥„orasti^e^hkºeta lä̀ h tÉçsaºskºam jººamik∏ah
tjas'kih pajjiel kaartie. ja ku kåålmaat tuorastiehkieta leh tjas'kaam jaamikah
sinut heitetään hautausmaan aidan yli. Ja kun kolmantena torstaiiltana vainajat ovat

paHªtDJºelkºaßrΣRtºe,tä̀ ihtistetºaßrΣRpahä̀ h paªlßlat. tä̀  i^eh tiste kº„o◊^sΣsekak°tak∏a¢uƒ

pajjiel kaartie, te ih tiste taarpaheh pallat. te ieh tiste kååssek aktakav
heittäneet sinut aidan yli, niin sinun ei tarvitse enää pelätä. Ne eivät tee enää koskaan 
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takºah.mä̀ nt∏a¢ujººamikatºak°tºe¢˜ƒ kalLk∏ahaHªtÂDnºetºa¤imºµnkà ¤iJkºa¤ikºe¢˜.”tä̀
takah. men tav jaamika taaktiev kalkah atniet aajmuon kaajhkaajkiev.” te
mitään sinulle. Mutta sitä vainajan luuta sinun täytyy pitää koko ajan tallella.” Näin

n≥o¢uƒtli¤i≥ò ¨¤ıo›≥otamn≥ò ¨¤ıetºe.t≥uht° su¢u rà ªtÂDna,mi¤i≥o¢utºep≥ut°li¤ià ¨lakºam li^e^rßraHt°,
nåvht lij ååj'vatam nååj'tie. tuht suv raat'na, mij åvtieput lij aal'kaam lierrat,
noita oli neuvonut. Tuo hänen kaverinsa, joka oli aiemmin alkanut käydä opissa,

tä̀ ¢w^≥u„ò stast≥^u^≥„orasti^e ^hkºeta tÉçsaºskin jººamik∏ahpaºDÂDJiela ki^rehkºµ-kºarRtºe ulLk≥us.
te vuostas tuorastiehkieta tjas'kin jaamikah pajjiela kir'hkuokaartie ulkus.
hänet vainajat heittivät ensimmäisenä torstaiiltana hautausmaan aidan yli ulos.

jan≥o¢u›manºa¤it≥oºhk≥onuB̂Âpºatist›istt≥^u^≥„orasti^e^hkºetaja›ßıΣeªl ßliti¤i›iHt° kºarRtºe siºs-
ja nåvh manaj tåhka nuppaatist vist tuorastiehkieta ja viel'litij vit kaartie
Ja niin hän meni sinne uudestaan taas torstaiiltana ja kävi taas maata aidan

ñºeli¤i.jatä̀ ›iHt° tÉçsaºskin jººamik∏ahpaºDÂDJiela ki^rehkºµ-kºaßrΣRtºest ulLk≥us.mä̀ ntä̀
sis'ngielij. ja te vit tjas'kin jaamikah pajjiela kir'hkuokaartiest ulkus. men te
sisäpuolelle. Ja taas vainajat heittivät hautausmaan aidan yli ulos. Mutta silloin hän

li¤is›i¤imºakam,jah tä̀  pa¨ll̀ ºa¤ijahi^e¤iJti¤ilºä^rßramist. tä̀  Blomkvist pa¨ll̀ ºa¤ija
lij svijmaakam, ja te pallaaj ja hiejhtij lierramist. te Blomkvist pallaaj ja tjaskij
oli pyörtynyt, ja sitten hän pelästyi ja jätti oppimisen. Niin Blomqvist pelästyi ja heitti

tÉçsaski¤irΣ≤˜Σ¥Ωºp°tºµtki^rehkºµkà ªrtºa¤ijººamikatºak°tºe¢˜›,mä̀ nt∏a¢uºa¤ikºe¢˜,kuani¤ij ººa-
ruop'tuot kir'hkuokaar'taaj jaamika taaktiev, men tav aajkiev, ku anij jaamika
takaisin hautausmaalle vainajan luun, mutta sen ajan, kun hänellä oli vainajan

mikatºak°tºe¢˜naºnne,tä̀ ani¤irºaD̂ÂDn∏a¢u,mºa¢ui¤iak°taki^et Éçsºav^≥u„o¤inºeh.kutä̀ 
taaktiev nanne, te anij raatnav, maav ij aktak ietjaa vuojnieh. ku te tjaskij
luu mukanaan, hänellä oli kumppani, jota ei kukaan muu näe. Kun hän sitten heitti pois

tÉçsaski¤ijººamikatºak°tºe¢˜jah hiº^eßıΣJti¤i,tä̀ kºatºµ¤itaΣht su¢w rà HªtÂDna.jakus≥ºomºes
jaamika taaktiev ja hiejhtij, te kaatuoj taht suv raat'na. ja ku sååmies tujst
vainajan luun ja jätti sen puuhan, se hänen kumppaninsa katosi. Ja kun yksi noista

tu¤iJst timMpar-tÉçs^≥u„o¨lßla¤irºa ¨tÂDn∏a¤iJsh≥ºo ¨ll̀ º^a: ”piºetak litÉçsahmºa¤itat≥oºDÂDn≥o,kun„o¢uƒ

timpartjuollaj raatnajs(t) håållaa: ”piedak litjah maaj ta tåtna, ku nåvh
puunhaakkaajakumppaneista sanoo: ”Sinä taidat olla hullukin, kun noin

ki^elºest∏ah.”tä̀ ka^rr̀ ºµti¤ijah ºº≥ol≥o¤iJ: ”jà  tä̀ l taht°n≥o¢uƒ sºaHªtÂDnºes, tä̀  ku mu¢w
kieliestah.” te karruotij ja håålaj: ”ja tel taht nåvh saatnies, te ku muv
valehtelet.” Niin hän kirosi ja sanoi: ”Se on yhtä totta kuin se, että sinä
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¢w≥^u„o¤inºahtà ºnΣnetÉçs≥oºhk≥„ohitjasººakastit.” ja ja^¢ualºa: ”tä̀  ta Σht° rºaHtÂDnasi¤ipiºes∏ah,
vuojnaah taanne tjåhkahit ja saakastit.” ja jav'laa: ”te taht raatnast ij piesah,
näet minut tässä istumassa ja puhumassa.” Ja hän lisää: ”Eikä hän pääse kumppanista

tä̀  taºhk≥usmºa¢uƒ taº^hkºajamaºnΣn≥usk≥osima^nǹ ºajarà ºDÂDna l mañºen.”
te tahkus maav tahkaa ja mannus kåsi mannaa ja raat'na l(e) mangien.”
eroon, tehköön mitä tekee ja menköön mihin menee, niin kumppani on perässä.”

1c) Arvesin murre: Amund Nilsen Pavval (Qvigstad 1929: 516—518)

Dat li somis sabmi dolin, mi aicaj goakt gadniha-nieita vaç#ç#emin su 
tat lij sååmies saapmie tålien, mij aajhtsaj kuokt katnihaniejta(h) vaat'tsiemin
Olipa ennen eräs saamelainen, joka huomasi kaksi maahisneitoa kävelevän

ou'dÎolin. De dat uçsudi gæhçcalit viegaldahtit dait nieitait ja de son uit ruvvis
suv åv'talin. te tat usjutij kieh'tjalit viekaltahtiet tajt niejtajt ja te sån ujht ruvvis
edellään. Niinpä hän päätti koettaa juosta neidot kiinni. Ja hän todella alkoi nopeasti

lahkai viegaldahti. Da nieita su voai'nemis bar vaçcçcigan, ja son mai ruvva
laahkaaj viekaltahtij. tah niejtah suv vuoj'tniemis par vaattsijkan, ja sån maaj ruvva
juosta niitä kiinni. Ne niedot hänen nähdäkseen vain kävelivät ja hän juoksi

viegai. Dauk son vuoini ahte son içcçci nagenau lahkana. Vaiku go son galkai
viekaj. tavk sån vuojnij, ahte sån ittjij naakinav lahkanah. vajhku ku sån kalkaj
nopeasti. Kuitenkin hän näki, ettei hän lähestynyt heitä yhtään. Mutta koska hänen täytyi

çcalmit anetit eraidahtimis, de son duolmasti unna rokkÎoçci, nu aht son jorÎoj,
tjalmijt aniehtit ierajtahtiemist, te sån tuolmastij unna råkkatjij, nuv aht sån jåraj,
kiinnittää huomionsa seuraamiseen, niin hän kompastui pieneen kuoppaan, niin että kaatui.

ja de go dast çcoaç#ç#eli, de son içcçci dast aktagau vueini dast. 
ja te ku tast tjuot'tjielij, te sån ittjij tast aktakav vuojnieh tast.
Ja kun hän nousi siitä seisomaan, hän ei nähnyt ketään.

2a) Barturten—Arvesin sekamurre: Stomakin perhe (HalÉasz 1893: 67).
(Kirja kie liset muodot on kansankielistetty foneemisessa versiossa.)

teliºajakktaolmaj,kuhtelªıhºestaumassamjaiçcçcªıtºetºe,kosotatlªıçsaddam.
te lij aaj ak'ta ålmaaj, kuhti lij hiestav massaam ja ittjij tietie(h), kåsa tat lij sjattam.
Olipa kerran eräs mies, joka oli kadottanut hevosen eikä tiennyt, minne se oli joutunut.

tºemuihtaj,açcamannatnoi…tºekukºujatastekaçcºa…t„et,justattºehta(tªıhta),kosne
te muj'htaaj, atja mannat nååjtie kuku ja tas'te katjatit, jus tat tiehtaa, kånne
Hänelle tuli mieleen, että pitää mennä noidan luo kysymään, tietääkö hän, missä
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sºuhässtalªı.teüihtumanna·kºohtasontohkºojakaçcºatv$ustak(vºuostak),jusuç#
suv hies'ta lij. te ujht mannakååhtaa sån tåhkuo ja katjat vuostak, jus ååt'tju
hevonen oli. Niinpä hän lähti sinne ja kysyy ensin, saisiko

ç#ulºopºe·pijºa·porrºuttatnesºukºotºen(stºopºun).jakulªılºopºe·puç#ç#umorrºuttasne,
lååpiev ijav årruot tanne suv kååtien (stååpuon). ja ku lij lååpiev ååt'tjum årruot
luvan olla yötä siellä noidan kodassa (tuvassa). Saatuaan luvan olla siellä

hollºaºajson,mªılºesºumohhkºejakaçcºa…ta,justattºehta,kosnetatsºuhässta
tanne, håållaa aaj sån, mij le suv måhkie ja katjata, jus tat tiehtaa, kånne tat suv
hän kertoo asiansa ja kysyy, tietääkö noita, missä hänen hevosensa

lºe.valano'i…tºevastºet:”ºarrattaoçcçcºuçcatºehtºet(tªıhtºet).”teujhtoo∂∂ºa·pan
hies'ta le. vala nååj'tie vaas'tiet: ”aarrat ta ååttjutja(h) tiehtiet.” te ujhtu ååd'daapan
on. Mutta noita vastaa: ”Aamulla saanet tietää.” Niinpä he käyvät (kävivät)

(o∂∂ai·kan).tutamºaso∂∂ajstºohpi,içcçcªıobonisnºuolatekºarvuites,vala
(ååd'daajkan). tut amas ååd'daaj stååhpuj, ittjij åpanis nuolateh kaarvuojtis, valah
maata. Tuo vieras nukkui tuvassa eikä edes riisunut vaatteitaan mutta

tutno'i…tºejiso∂∂ajkhammarensisa.ºenahkºaraincikenpºotºehtunapmasªı.
tut nååj'tie jis ååd'daaj khammara sisa. ieh nahkaarah inhtsiken pååtieh tun apmasij.
noita kävi nukkuamaan kamariin. Uni ei  tule lainkaan vieraalle.

kºu kaska-idÍdÍa çsaddºa, kullºa tut amºas, ºahte no'i…tºe çcóç#ç#ºel pajºas ja vⱷ'lega
ku kas'kaijja sjattaa, kullaa tut amas, ahte nååj'tie tjuot'tjiel pajaas ja vuol'kaa
Kun tulee keskiyö, vieras kuulee, että noita nousee ylös ja lähtee

ulhkºus. tºe çcóç#ç#ºel ºai tut amºas ja vⱷ'legºa maÃnºelt. tºe vóidnºa son, ºahte no'i…tºe
ulkus. te tjuot'tjiel aaj tut amas ja vuol'kaa mangielt. te vuoj'tnaa sån, ahte nååj'tie
ulos. Niinpä myös tuo vieras nousee ylös ja lähtee perään. Hän näkee noidan

vºaccestªıunnºaçciolΣokºulenhºejmap$ulhtannalºajavillevó'idnºa,ºahteakktaamºas
vaattsiestij unnaatjij ul'kuolin hiejma puolta nala ja vil vuoj'tnaa, aht ak'ta amas
kulkeneen vähän matkaatalon ulkopuolella kukkulalle ja näkee vielä, että vieras

olmaj pºohta mºehcºest noi…tºe kukºu. tºe kullºa son, ºahte no'i…tºe kaçcºat tu’te apma-
ålmaaj pååhtaa miehtsiest nååjtie kuku. te kullaa sån, aht nååj'tie katjat tute apma
mies tulee metsästä noidan luo. Hän kuulee, että noita kysyy tuolta vieraalta,

s„est,justºehtºa,kosnetºanolobman hässta lºei. tºe svärruj tut mubbºe: ”tºetºau.” tºe 
sist, jus tiehtaa, kånne taan ål'pmaa hie'sta lij. te svaar'ruj tut nuppie: ”tietaav.” te 
tietääkö hän, missä miehen hevonen oli. Toinen vastaa: ”Tiedän.” Noita kysyy
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ville kahçca no'i…tºe: ”kosne lºe tºe sºu hässta?” tut vastºet: ”st$urra jekkºen lºe tahta;
vil kahtjaa nååj'tie: ”kånne le te suv hies'taa?” tut vaas'tiet: ”stuorra jiekkien le tat;
vielä: ”Missä on hänen hevosensa?” Toinen vastaa: ”Se on suurella suolla;

çcºakÃnam lºe ville st$urra ºet names ra'ikai.” tºe ville no'i…tºe kahçcºa, jus lºe hässta
tjaakngam le vil stuorra ietnamis raaj'kaaj.” te vil nååj'tie kahtjaa, jus le hies'ta
se on joutunut suureen kuoppaan.” Noita kysyy vielä, onko hevonen

vässºu. t$e vite vastºet amºas: ”vässºu lºe kale hässta. porrom lºe son kaihka
vies'suo. te vit vaas'tiet amas: ”vies'suo le kal hies'ta. pårram le sån kaaj'hka
elossa. Vieras vastaa taas: ”Hevonen on kyllä elossa. Se on syönyt hiekkaa myöten 

krºasit, man kuhkºas joksoi kit satti (sattºe) radÍdÍaj.” 
kraasijt, man kuhkaas jåksaj kit sattie raajjaaj.” 
kaiken ruohon, mihin se ulottui.”

2b) Barturten—Arvesin sekamurre: Margareta Bengtsson (Ruong 12. 
8. 1939)

almatÉçsa G„oªttÉçs„o¢wkali ªtÂDnin tºalLkan ºaḧttÉçsatÉçs sºº„or„o¤iJta.t„olºen¢w^u^„onan
almatja kåttjav kal atnin taalhkan aattjatj såårajta. tålien Vuonan
Ihmisen virtsaa käytettiin lääkkeeksi tuoreisiin haavoihin. Ennen Norjassa

sº„o¢ukºastakantäli¤imuw tÉçsi^e^¶˛tsºen^u„o^rßrapº„oḧtÂDÉnºatÉçsm„o¤it„onjali¤iBi^erRkºµ¤iJt
Sååvkaastakan te lij muv tjiehtsie nuorra pååtnjaatj måjtan ja lij pierkuojt 
Sauelvalla oli setäni, nuori aviomies humalassa ja hän oli lihoja

mºalºestimºen. slà ºk°timlin›araspi^erkºµ¢w,kulink^u„o^ss̀ ºeh p^º„o^˛tºam,¢w^u ^„on∏aΣ¢hk∏ah.
maaliestimien. slaak'tim lin varas pierkuov, ku lin kuossieh pååhtaam, vuonahkah.
keittämässä. Oli teurastettu tuoretta lihaa, kun oli tullut vieraita, norjalaisia. Hän

tä ¢w^u^„olatakºal ¶›∏a¢ujal≥ΣuΣ¥Ω™¨¤ıĴtºelani¤ipºe¢wt^u„orka¤inili.maºññºelatÉçsaku›„è ªl ßlita
te vuolata kaalvav ja luoj'htiela nijpiev tuorkaj nali. manngielatja ku viel'lita
vuoleskelee kuivaa koivupuuta ja päästää puukon makuupaikan alusrisujen alle. Kun hän

kar̀ ĜÂGñºelpi^elºenili,täpi^sti¤ini¨¤ıB̂Âpº^e hà ^rD̀ t≥u¤iJ.m¢äntätºa¢ukt^u„ostºµ¤i º„eßrΣRtik°-
kar'kngielpielie nali, te pastij nij'pie haar'tuj. men te taavk tuostuoj ierhtik
myöhemmin käy maata kyynärpäiden varaan, puukko pisti hartiaan. Mutta kylkiluu sat

tà hºk°t^ejalaÉnºµsti¤ini¤ipºe¢˜,aΣht iªttÉçsi¤isisaman∏ah.ni¨¤ıB̂Âp^e lahªtÂDÉnºasi¤iJ. män 
taak'tie ja lanjuostij nijpiev, aht ittjij sisa manah. nij'pie latnjaasij. men 
tui kuitenkin tielle ja muljautti veitsen sivuun niin, ettei se mennyt sisään. Veitsi muljahti, 
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juHºpÂBmºelamli¤iJkmanst^u„ors º„o^rßr„o.täli¤in„ò ºçsk„otà ºDdtÉçsa,mi¤ili¤isºamºe›iØ¢˜¶Σ›a. tä
jupmielam lijhk man stuor såårra. te lij nååsj'ka taat'tja, mij lij saamie vivva. te
mutta jumalani, miten suuri haava. Oli eräs norjalainen, joka oli saamelaisen vävy. Hän

t∏ahtki„º^esi¤ikºa¢unºe¢˜ulLkusjak„oHªtÂtÉçs„o¤is≥orr„o¤i.jahuß¤ı ßJtus tsaHp°kºe¢hti¤iJ.mi¤i∏ah
taht kiesij kaavniev ulkus ja kåttjaj såårraj. ja hujhtus tsapkiehtij. mijah
veti kalunsa ulos ja virtsasi haavaan. Ja verenvuoto tyrehtyi todella. Me

n^u^„or∏ahjisru¢^wlikin(sΣuΣ¥Ω™º¢htasin)ini¤im¶™̀ Σh. tä ¢w^u^„orask°ä̀ ªl ßli piè ¢^htºµ¤itÉçsa¨¤ıB̂ÂBma-
nuorah jis ruvlikin (suoh'tasin) anijmeh. te vuoras khaal'li piehtuoj tjaj'pmamist
nuoret pidimme juttua hauskanakin. Silloin vanha ukko kielsi nauramasta

mist ja hºº„ol„o¤imuÉni:”ihhº„o¨ttÉçsºµh tÉçsa¨¤ıB̂ÂBmat,≥u¢wƒtumBpärmu¨¤ıĴtu¤i›à ¨lD̂tºet.t≥onläh

ja håålaj munji: ”ih ååttjuoh tjaj'pmat, uvhtum per muj'htuj vaal'tiet. tån leh
ja sanoi minulle: ”Et saa nauraa, vaan painaa mieleesi. Sinä elät

›iè ^ss̀ ºµmin i¢^hkip° man miä¨lĜkat∏a¢ujakà ºnΣnutºaßrΣRpahan≥o¢uƒ tºalLkuDit nººakin
viessuomin ihkip man miel'katav ja kaannu taarpaha(h) nåvh taalhkutit naakin
vaikka kuinka pitkään ja ehkäpä sinun on joskus tarvis näin lääkitä.”

pºalºe.” tÉçsºatsºeÉn^u„otsºµhlähºa¤itºalHkan p^u^„or∏aΣ¢hk∏ah.täsaku¤iJttät∏aht° juhºa^nǹ ºa Σ¢h-
paalie.” tjaatsie njuotsuoh leh aaj taalhkan puorahkah. te sa kujht te taht Juhaan
Myös raatteet ovat hyviä lääkkeinä. Niinpä Johannavainaja

kutÉçsta¤iJtp°ru¢^wƒ̀ ku¤i›aªrßraG„o¨lĜGu¤iJ.j≥uslätälƒiºeratamjalän„o¢ua ¨l^››atis
naakutj tajt pruv'hkuj varrakål'kuj. jus le tel fieratam ja le nåv al'vatis
käytti niitä verenvuotoon. Jos joku on loukkaantunut ja on hirveä

›aªrßrak„o¨lĜkºµ, tä ›iºDtihk°ºa^ƒΣƒan.t∏a¢urºasºev›à ¨lD̂tinki∂an,kui^eªl ßlam aÉn luØm-
varrakål'kuo, te vattih khaaffan. tav raasiev vaal'tin kidan, ku iellam (=ieh lam)
verenvuoto, niin sitä annettiin kahvissa. Tätä kasvia kerättiin keväällä, kun siinä ei ollut

Σm∏ah.mäntä›à ¨lD̂Âtinpärki^eªrßrak∏a¢ujatäk„o¨¤ıĴk„otin.jakutätà ¨ªrapºµ çsaªt ßta¤i,
anj lummah. men te vaal'tin per kierrakav ja te kåj'hkatin. ja ku te taar'puo
vielä kukkia. Mutta niistä otettiin vain latvat ja sitten ne kuivattiin. Ja kun tuli tarve, ne

te Énu¢^wD̂Âtin ja ›iºDÂtinpà º˛Âkak°ºa^ƒΣƒan.hºa¢ukap ººani¤iJt,tu¤iJtkuº˛ka º„olºµlp ººani¤iJt
sjattaj, te njuv'tin ja vattin paah'ka khaaffan. haavka paanijt, tujt kuhka ååluol
murennettiin ja nautittiin kuumassa kahvissa. Hauen hampaita, niitä pitkiä leukaham

iªtÂDnin tºalHkan.k„o¨¤ıĴk„otinaºk°tan ºuµªlßluli¤in,BiºsΣsin,kΣΣ˜Σ¥Ω™ºsmºµtin ja Énu¢^wD̂tin
paanijt atnin taalhkan. kåj'hkatin ak'tan åållulin, passin, kuos'muotin ja njuv'tin
paita käytettiin lääkkeenä. Ne kuivattiin leukaluun kanssa, paistettiin, paahdettiin ja
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jà ^ƒƒ̀ ºµn. ja sisa ›iªtÂßtink°ºa^ƒΣƒanjilih›i¤inan,kut∏a¢uiªtÂDnin. tulutÉçs almatÉçsi¤in
jaaf'fuon. ja sisa vattin khaaffan jalih vijnan, ku tav atnin. tålutj almatjijn lij
muserrettiinjauhoksi. Ja sitä nautittiin kahvissa tai viinassa, jos sitä oli. Entisajan ihmi

li¤it∏aht° tDi¨¤ıD̂ak≥o¨¤ıĴk„oDtit hºa¢uka ºuo¨ªlluli¤iJt. muw à htÉçs-à ªtÂDĴa,t∏aht tsaºBp^esaku¤iJt
taht tij'ta kåj'hkatit haavka åållulijt. muv aahtjaaj'jaa, taht Tsappie sa kujht aaj
sillä oli noitakonsti kuivata hauen leukaluita. Isänisälläni, sillä Tsabbella oli kuitenkin

ºa¤ip°ru^wƒ̀ k≥u¤ihºa¢ukapººani¤iJtk„o¨¤ıĴk„otaªl ßlat. i^e¨tÂDnºatÉçsamh∏a¢uta¤iJtmu¤iJtuΣhtala¤iJ.
pruv'hkuj haavka paanijt kåj'hkatallat. ietnaatjam hav tajt mujhtuhtalaj.
tapana kuivatella myös hauen hampaita. Äitinihän niistä kertoili.

3a) Barturten murre: Per Nilsson Ruong (Ruong 1939)

sº„omºespºalºem„ont Éçsaºk°tÉçsatºal›ºenj„o¢^u ¨ll„op ºº¢äli¤iºarRƒºµn GiBÂDnºa k^u^„oranoº¶˛ts„ol™̀ m
sååmies paalie mån tjak'tjataalvien jåv'lapaalij Aarfuon Kiptnaa kuoran åhtsalem
Erään kerran minun täytyi syystalvella joulun aikoihin Arfotuntureilla Kibdnan kupeella

nºa¢ΣuΣƒkºamañºen›\ì r̂̂Rtiji¢̃ çsilan„oªrrºµtijºa¢u.›iä̂r̂Rtºµli¤imºa¤i,ku¢wù l̂̈Gki¢̃ ,mäntä
naavhkaa mangien vier'htijiv sjilan årruot ijaav. vier'htuo lij maaj, ku vuol'kiv, men
olla yötä lumikodassa etsimäni tokan jäljessä. Lähtiessäni oli vielä poutasää mutta sitten 

kaªrßraalºatk^u„oltºµ¢˜taka¤i.n„o¢uƒs^u„o ¶^˛kat,∏ahti¢˜„oB„osapºehk°-nººuµni¤iJt¢w^u„o¤inºeh.
te karra alaatkuoltuov takaj. nåvh suohkat, aht iv åpa sapiehknjuonijt vuojnieh.
tuli kova lumipyry lännestä. Niin sakea, etten näe edes suksenkärkiä.

tä›aÉntäï¤ılamp̂u„o^rr^es›∏aº¶˛tÉçsatk„osik.pà ºk°tºalak° ja raºpÂBmalak i^e¨tÂDnam∏ah l¢äh

te vanj te ij lam puorrie svahtjat kåsik. paak'taalak ja rapmalak ietnamah leh
Eipä ollut hyvä liikkua mihinkään. Ne ovat kallioisia ja jyrkänteisiä maita.

t∏ah. tä pºä¨lßli¢˜çsil∏a¢ujatansisasºuµ^kÂGñi¢˜.n„oi¨¤ılamsamºa¤ipiØ¢˜Σ¶›al, m¢än
tah. te paalliv sjilav ja tan sisa suokngiv. nå ij lam sa maaj pivval, men kujht
Kaivoin lumimajan ja ryömin sen sisään. No ei ollut lämminkään, mutta pysyin kuitenkin

hi^e^kΣka¢uku¤iJttsak∏ahti¢˜,ku¶›aÉnm^u„o ¨tt∏ºa¢ui ªtÂDni¢˜.mäni¨¤ısatätºalºatÉçskºar¢wºµ¤i
hiekkav tsakahtiv, ku vanj muottaav atniv. men ij sa te taalaatj kaarvuoj
hengissä, kun minulla oli turkki. Muita eipä nykyisissä vaatteissa

mºa¶^˛tºeh çsilan ijºa¢u ›i^e^ss̀ ºµt. kà ¨lB̂ÂBmºen tä läht^u„o¢wtä.kù ¨¤ıĴku täl çsilan, ku ¶›aÉn 
maahtieh sjilan ijaav viessuot. kaal'pmien te leh tuov te. kååj'hku tel sjilan, ku vanj
voi lumimajassa viettää yötä. Vainajiksi ne ovat. Vesi tippuu lumimajassa, kun lumi

almatÉçsa liäºkkasistja¢w^u„o¤iñ∏ahtakastm^u„o ¶˛`tasu ªttºa. ja tä ¶›aÉn çsÉna^bl̀ lºa. tanºen
almatja liek'kasist ja vuojngahtakast muohtah suttaa. ja te vanj sjnjap'laa. tanien
sulaa ihmisen lämmön ja hengityksen vaikutuksesta. Ja sitten tulee läpimäräksi. Siksi me 
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mij∏aht„olºen,kutºal›ºenkΣ≤˜Σ¥Ω™ ¢^˜D̂tºeli¤ita¢wºuµl̀ ki¤im™̀ h,kà ¤iJk„oº∂Σ∂„osumºµsm^u„o ªttºa¤it
mijah tålien ku taalvien kuov'tielijta vuolkijmeh, kaajhk åddasumuos muottaajt
entisaikaan talvisin tuntureille lähtiessämme otimme päällemme kaikkein uusimmat

jakºalsºµhki¤it› ºälti¤im™̀ h. çsÉni^bl̀ ßlih›aÉnjli¤iJk iªtÂDnum kºar¢wºµh ›i^erºaput°, ›i^era-
ja kaalsuohkijt vaaltijmeh. sjnjap'lih vanj lijhk atnum kaarvuoh vieraaput, vieraamu
turkit ja päälihousut. Tulevathan kuluneet vaatteet pahemmin läpimäriksi, pahiten

musatp^u„ol›a¤ija º„olkienºuµ¤ivi¤ipak°t¶e.mu¢wpiºen∏ahsaºa¤i„orºµ¤itanNka çsilan muw 
sat puolvaj ja åålkienååjvij pakte. muv pienah sa aaj åruoj tanka sjilan muv 
polvien ja olkapäiden kautta. Minun koiranikin oli samassa lumikodassa vierelläni.

k^û„oran.jaçsÉnaBla¤i, jiºeñºµ¤itälºa¤it∏aht°. ku tä tÉçsºu¢wkuti¤i,tili¤i›i^erRtºµstam. män 
kuoran. ja sjnjaplaj, jienguoj tel aaj taht. ku te tjuovkutij, ti lij vierhtuostam. men 
Ja sekin kastui läpimäräksi japeittyi jäähän. Kun päivä valkeni, oli seljennyt. Mutta oli

tili¤iji ^„e^ºkÂGñum,∏aht° ¶›aªlßl∏ahpiºes∏a¢uulkus.jai¢˜lam›il„op„os º„o^pp̀ ºe¢˜pi^e ¨tÂDJam
ti lij jiekngum, aht vallah pie sav ulkus. ja iv lam vil åpa sååppiev piejjam
pakastanut niin, että tuskin pääsen ulos. Enkä ollut edes laittanut sauvaa merkiksi sii

mä̀ ^rR̂kan, kûGkuliji¢˜sisap ^„o^˛tºam.i¢hkikalsi¤imºa¤i¢w^u ^„orasalmat Éçs∏ah pakatam, 
mier'hkan, kukku lijiv sisa pååh taam. ihki kal sij maaj vuoras almatjah pakatam,
tä, mitä kautta mitä kautta olin tullut sisään. Vaikka kyllä vanhat ihmiset ovat opetta

kuºk°t¶ekakºat∏aº¶˛kat,j≥usçsilan›ì ^rR̀ ti¤inººakan palºe (˘: pºalºe) tsà º˛pºettºalLkºest. ku 
kuk'te kakaa tah kat, jus sjilan vier'htij naa kan paa lie tsaah'piet taalhkiest. ku
neet, miten täytyy menetellä, jos joskus täytyy viipyä lumimajassa rajuilman yli. Kun

ulkus pºu^¶˛ti¢˜,täpºasäs̀ k°kù ªl ßluji¢˜tasak,kuli¢˜t ÉçsΣ˜Σ¥Ω™¨¤ıĜkam, à Σht°piØ¢˜ ¶›ºaji¢˜.
ulkus pååhtiv, te paas esk kåål'lujiv tasak, ku liv tjuoj'kam, aht pivvaajiv.
tulin ulos, aloin kuitenkin palella heti, kun olin hiihtänyt, jotta lämpenisin. En

iªttÉçsi¢˜matist¶em„onpºu^˛tsu¤iJtlºakºet™̀ h,ihkimºa¤iì ¨l^›Σ›i¢˜,à ht° aªllºelinli¤it∏aht 
ittjiv ma tiste mån pååhtsujt laakieteh, ihki maaj iel'viv, aht allielin lij taht muv
välittänyt poroista, vaikka huomasinkin, että se etsimäni tokka oli

mu˜„oº¶˛tsºµnà ^¢uƒ̀ kºa,ku¶›aÉnkan∏a¢u,›is̀ tºe¢˜pΣΣ˜Σ¥Ω™ºk°tºa piä̀ ºGka. pº„otºa¢uk ^„o^¶˛tºa¤i—
 åhtsuonaav'hkaa, ku vanj kanav, vistiev puok'taa piek'ka. pååtaav kååhtaaj — 
lännessä, kun tuuli toi sieltä kivijäkälän ja poronjäkälän hajun. Tulen kotaan. — Kota 

jΣΣ˜Σ¥Ω^rB̂pºµnli¤ik ^„o^˛tºe,l„otºa¢urºejakaskºa¢urºekas̀ kan,t∏aht°mΣΣ˜Σ¥Ωªt†kºe.tilinj≥ur
Juor'puon lij kååhtie, Låtaavrie ja Kaskaavrie kaskan, taht muot'kie. ti lin jur
oli Juorpossa, Låddauren ja Kaskauren välillä, se kannas. Kotaväki oli juuri juomassa
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ºa^rßrak°ºa^ƒΣƒ∏a¢ujuº¶˛kamink̂„o^˛tºealmatÉçs∏ah. tä iºpÂBmºe-rà ¢^uƒ̀ kºe hºº„ol„o¤iJ:”n„o,tä
aarrakhaaffav juhkamin kååhtiealmatjah. te ipmieraav'hkie håålaj: ”nå,te
aamukahvia. Sitten sedän vaimovainaa sanoi: ”Näenpä,

¢w^u„o¤inºa¢u,à ht°çsilanlätºaht° º„olmºa¤iu¨tÂDnºatÉçs ijºa¢u uªrßrum.” ja ji^„e^k°ÂGñumliji¢˜täl
vuojnaav, aht sjilan le taaht ålmaaj åtnaatj ijaav årrum.” ja jiek ngum lijiv tel
että tämä mies on ollut viime yön lumikodassa.” Minä olin kokonaan jään

u¤iJtm„onkà ¨¤ıJ̀ ka.mañºep°pi^e¤i›ºemº„o¤iJp°ärlºaçsºa¤inmana¤im™̀ njakºa¢una¤im™̀ n
ujht mån kaaj'hka. mangiep piejvie mååj PherLaasjaajn manajmen ja kaavnajmen
peitossa. Seuraavana päivänä minä ja Per Larsson menimme ja löysimme

t∏a¢unºaΣ¢uΣƒkºa¢u.ja„op„otÉçs„or„ohli¤it∏aht°.j^a^ ¶˛kºa¢ukulk^u„ok°tºet Éçs^u„otºepà ¨¤ıJ̀ kºe.
tav naav hkaav. ja åpa tjårah lij taht. jaahkaav kul kuok tietjuotie paaj'hkie.
sen tokan. Ja se oli kunnon lauma. Luulen, että noin kaksisataa poroa.

3b) Barturten murre: Per Nilsson Ruong (Ruongin äänite vuodelta 
1939; ULMA GR669A; litteraatio minun)

no vaj te siªtah á ^aj kuªllat á ^¶eº¢hp^arijpiªrra?teáevm„onilºah mujJtie te taj î¶™º¢hp^arij
nå vaj te sitah aaj kullat ieh'paarij pirra? te iv mån ilaa mujhtieh te taj ieh'paarij
No tahdot siis kuulla myös äpäristä? Enpä tuskin muista niistä äpäristä

piªrra no¢uƒái^etnakav.iválaá^ajlºakietamm≥ujĴtuj á ietnak∏avtajtv̂a¨lªtiet. m¶en ka-
pirra nåvh ietnakav. iv lam aaj laakietam muj'htuj ietnakav tajt vaal'tiet. men kale
juuri paljoakaan. Minua ei ole kiinnostanutkaan painaa monia niistä mieleeni. Mutta

le nºakanatÉçsajt mujJt^av. tale kujht mujJt^avkßıäº¢htuΣom∏av.kªı¢htutinvuºorasalma
naakanatjajt mujhtaav. tale kujht mujhtaav kieh'tuomav. kiehtutin vuoras alma
kyllä jokusen muistan. Nyt kuitenkin muistan kertomuksen. Vanhat ihmiset kertoivat

tÉçsah tan sl^amMkºa ja ¶^eº¢hpºara piªrra. sl^amM̂k^alijtʺlt¢eta ^kk^ar vuºoras koºppo 
tjah tan Slaamhkaa ja ieh'paara pirra. Slaam'hkaa lij tel te takkaar vuoras kåppa 
siitä Slaamhkaasta ja äpärästä. Slaamhkaa oli sellainen vanha ukko se

tuo[ns] jalah k°™̀ ªll\i, te p^aërRt±á±tuëërRtiesºapmßıe.jatilinjoº¢htºam lu^k°ssa tºu¢hk¶u, vit 
tuo jalah khaal'li, te Paarhturhtie saapmie. ja ti lin jåhtaam luk'sa tuohku, vit
tai mies, Barturten saamelainen. Sitten oli vaellettu sinne itään

tuºon porºko-tajvan sa ka¨l^kam l¶emºaçs, tat kiº¢htun. vil leh to Σk lu^k°ssa joHO^^ tºam ja 
tuon Pår'katajvan sa kalkam lemaatj, tat Kittun. vil leh tåk luk'sa jåhtaam ja te
Bårgon seudulla sen täytyi olla, se Gitton. Vielä he ovat kulkeneet sinne itään ja
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te eäº¢hpßıert^uºstutoºppºentavsi¨√ ¨tav.jatetelπlsl̂amM̂kºa taºnne ja rie¢htÉçsuot k^aje¢h-
ieh'pier tuos'tu tåppien tav sijtav. ja te tel l Slaam'hkaa tanne ja riehtjuot kaaj'hka
äpärä käy tuota leiriä vastaan. Ja Slaamhkaa on siellä ja äpärä huutelee koko

ka tav joHO^ tulakav, rie¢htÉçsuot. no, sl^amM̂kºav\ªırºRtivaltetokáv≥uΣe ¨lºkiet ja t^av
tav jåhtulakav, riehtjuot. nå, Slaam'hkaa vier'ti val te tåk vuol'kiet ja taav
vaellusväelle, huutelee. No Slaamhkaan pitää sitten lähteä sinne ja

eäº¢hp^ar∏avloº¢hkot. nå tiºetºa, no ku tel te pºo^ht^a eäº¢hpºara kuku, sl^amM̂kºatek»ʺlle
ieh'paarav låhkat. nå tietaa, nå ku tel te pååhtaa ieh'paara kuku, Slaam'hkaa te kal
lukea loitsu tälle äpärälle. No näet, no kun sitten tulee äpärän luokse, Slaamkaa sitoi

m^atÉçs á tÉçsaªtnam t^av stu^¢hkulm nij^piev, koºk°tek^ıº¢htun tah vuºoras almatÉçsah, mah leh

lematj tjatnam taav Stuhkulm nijpiev, kåk'te kieh'tun tah vuoras almatjah, mah leh
kuulemma vyölleen Tukholman puukon, kuten vanhat ihmiset kertoivat, puukon, jollaisia

tolºen k^¶ev̀ tnum ja te tan niëjºpie±á±naëë∂ank\ïlºkin pºak^uov á tÉçs≥ueªttÉçs≥uet,mah k\ilkin á
tålien kaav'tnum ja te tan nij'pienadan kalkin paakuov tjuot'tjuot, mah kalkin
oli ennen. Ja siinä puukonvarressa täytyi olla sanat, joiden piti

en¨tuon tav á eäº¢hp^ar∏avs^o ^kk^uotit.jºahºatʺjnen¨tuon kil^kin kºastºaΣhtit ^aj tav
entuon te tav ieh'parav sååkkuotit. jaha tajn entuon kalkin kaastaahtit aaj tav
lopulta hukuttaa äpärä. Sillä myös piti lopulta myös kasta se

eäº¢hpºar∏av,pi^eÉDÉDJatk≥ueºk°te na^ma á tan eäº¢hp^arij majtʺN, mav kilkin jala mij
ieh'parav, piejjat kuok'te nama tan ieh'parij majten, mav kalkin jala mij
äpärä, antaa sille äpärälle myös kaksi nimeä, jotka täytyi (antaa), eli (äpärä) joka

vºaluºo¢htij, riºetÉçsuotiJ almatÉçsiJt.t≥™ºnnek¢alkajoªrruotk°ujnajak°ºarºananaØmma
vaaluohtij, rietjuotij almatjijt. tanne kalkaj årruot khujna ja khaaraana namma
itki ja huusi ihmisiä. Sillä piti olla sekä naisen että miehen nimi

aºk°tan. ja tuht stuº¢hkulm nij^pien G\ilk\in luºkuhta^sahtanána∂ajátane¢äº¢hp^ara
ak'tan. ja tun* Stuhkulm nijpien kalkin låkuhtasah tan nadaj tan ieh'paara
yhdessä. Ja Tukholman puukossa, sen kahvan kanssa piti olla opetukset sille äpärälle,

paºÉDÉDJiel, aht kalkaj s^oºkkuot. nå kujJt te tel nuƒt. så kujHt sl^amM̂k^a tÉçsù ºkkij tel
pajjiel, at kalkaj sååk'kuot. nå kujht te tel nuvht. så kujht Slaam'hkaa tjuok'kij tel
että sen piti hukkua. Niinpä niin. Niinpä Slaamhkaa kuitenkin pisti sitten

te tujna nijpijn ja loº¢hk^a. eäº¢hpier riêhtÉçsu ja te vil hºoll^a taºnne: ”Per Persson,
te tujna nijpijn ja låhkaa. ieh'pier riehtju ja te vil håållaa tanne: ”Per Persson,
tuolla puukolla ja lukee loitsun. Äpärä kiljuu ja sitten sanoo vielä siinä: ”Per Persson,
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stick mig rakt.” te sl^amM̂k^ahºoll^a:”h^aár„e¢ukºopajªJka kà ^^rss^an le kujht vil, 
stick mig rakt.” te Slaam'hkaa håållaa: ” ha, rivkuo paj'hka Kaar'saan le kujht vil,
pistä minua suoraan.” Silloin Slaamhkaa sanoo: ”Haa, lantalaisakan paska Karlsson on se,

mij hºoll^a 'Per Persson, stick mig rakt.'” ja te á e^äjk≥ºaáte.telijt¶ekºatuºo¢htam
mij håållaa 'Per Persson, stick mig rakt.'” ja te iejkaa te. te lij te kaatuohtam tav
joka sanoo: 'Per Persson, pistä minua suoraan.'” Sitten niitä kahta ei ollut. Niin hän oli 

 ta¢u á e^¢äº¢hp^arav. te joº¢htiet ^uªttÉçsun te rºafien mºottie jaºkie maºññiela tan, tav 
ieh'paarav. te jåhtiet ååt'tjun te raafien mååttie jakie manngiela tan, tav 
hävittänytsen äpärän. Niinpä he saivat vaeltaa rauhassa monta vuotta sen jälkeen,

jo¨tºa¢htakav á sen, ku á tes á sl^amM̂k^a tav kºatuºo ΣhtiJ.
jåtaahtakav sen, ku te Slaam'hka tav kaatuohtij.
sitä reittiä, sitten kun Slaamhkaa hävitti sen äpärän.

3c) Barturten murre: Stina Ruong (Ruong 25.8.1939)

pºu^htsu¢w^u„ostºa¢ukalt¢äa ªtÂDnin tºalßLkan. li^êkkatiªlßlin,a¢ht¢w^u„o ª¨tÂDJap„oáH^„otÉçsºas ul-
pååhtsu vuostaav kal te atnin taalhkan. liekkatallin, aht vuojja påhtjaas ulkus,
Poronjuustoakin käytettiin lääkkeenä. Sitä lämmitettiin niin, että rasva puristuu ulos

kus ku çsulGi¤itajasuDª¨tÂtºa.jat¢äta¤ina¢wù ¨¤ıDÂtin sºº„or„o¤iJt, tÉçsºasmakasa¤iJt ja Énºalmºe
ku sjålkijta ja suttaa. ja te tajna vuoj'tin såårajt, tjaasmakasajt ja njaalmie
sulaessaan. Sitten sillä voideltiin haavoja, puremarakkuloita ja suun ympärystä,

piªrßra, ku si¢ä^rD̀ ÂDJu jalL sà ^rD̂ÂDJasa.s›ºanta(~s›ºantºµh)si¤iku¤iJt ºunuh tºalºah

pirra, ku saar'ju jal saar'jasa. svaanta (~ svaantuoh) sij kujht åånuh taalaah
kun se on kipeä. Kaaresuvantolaisetpa kuitenkin vielä nytkin

ta^r›̀ ›ºe-tÉçsatsºe¢˜ju º¢hkih.piltºµ¢wli¢˜ku¤iJtt¢äm„onku ªl ßlam.mi¤iastiè ^htºa, k°an
tar'vietjaatsiev juhkih. piltuov liv kujht te mån kullam. mijas tiehtaa, khan
juovat tervavettä. Erakkojen olen kuitenkin kuullut juoneen sitä. Kukapa tietää, ehkä

à ºntarisºa¤iki^e ^hpºes-tºa¢utastkult∏a¢u.jakalsi¤itºa^pp̀ ºent„olºenºa¤i.ja›iltºalºak
Aan'taris aaj kiehpiestaavtast kul tav. ja kal sij taappien tålien aaj. ja vil taalaak
Anderskin käytti keuhkotautiin sitäkin. Ja kyllä täkäläisetkin ennen. Ja vielä nykyään

tºattÉçsa¤ikaskan.tunjakºeku¤iJt,kumi¤i¢wΣ˜Σ¥Ω™ªllºenjuti¤imäh,täri^¢˜Gkºµ juñ̀ kºan
taattjaj kaskan. tun jakie kujht, ku mij vuol'lien jåtijmeh, te riv'kuo Jungkaan
ruotsalaiset. Ainakin sinä vuonna, kun me jutasimme alas itään, niin ruotsalaisnainen 

st^u„or›à ^rGkºast¢wΣ˜Σ¥Ω™ªllielin.t¢ätanri¢˜kºµm^a^nǹ ºat Éçsihk°hust∏a¢uini¤iJ.t¢äli¤imºa¤i
Stuorvaarkaast vuol'lielin. te tan rivkuo maannaa tjihkhustav anij. te lij maaj
Jungassa Vargisånin alapuolella. Sen naisen lapsella oli hinkuyskä. Hän oli
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t„ok°tºµravs ºö^hkim ja tà ¨lL̀ kasi¤iJtli¤iù ªtÂtÉçsum. m¢än iªtÂtÉçsint∏ahak°takGºañn∏a¢u
tåktuorav sööhkim ja taal'hkasijt lij ååt'tjum. men ittjin tah aktak kaangnav
käynyt lääkärilläkin ja saanut lääkkeitä. Mutta ne eivät vaikuttaneet yhtään.

tak∏ah.t¢ä›all ºº¢äki¤ita^r››^et Éçsºatsºe¢˜.tΣ Σ̃¥Ω™¨lDtºahti¤iJ tÉçsºatsºe¢˜japiºeja¤inºakantºeçsºe
takah. te val laakij tar'vietjaatsiev. tuol'taahtij tjaatsiev ja piejaj naakan tiesjie
Niinpä hän teki tervavettä. Hän lämmitti veden kiuhumispisteeseen ja pani muutaman

ta¢u tar›ºest.jakºajºµ¤ikukºajºµ¤ita¤inata^r››ºet Éçsºº¢ätsi¤inmºanºa¢uƒs.
tav tarviest. ja kaajuoj ku kaajuoj tajna tar'vietjaatsijn maanaavs.
teelusikan tervaa. Ja hän paransi kuin paransikin sillä tervavedellä lapsensa.

3d) Barturten murre: Anna Brita Johansson (Ruong 30.8.1944)

tDan hie¤inºarakummºµli¤ia ¨l^›Σ›ajis Buoçsºesk°u¨¤ıD̂ÂDna. hie¤inºarai^el̈lºµli¤it„è ¨lB̂Â-
an Hiejnaara kummuo lij al'vajis puosjies khuj'tna. Hiejnaara ielluo lij tiel'pmum
Enarin vaimo oli hirveän pahasisuinen nainen. Enarin poroelo oli tallonut

Bmum DºaD̂tJa¤iientJa¤itjaDºaDtJah mºorºen ja mºaksºµw siºhtih. no iªDtJi¤isahie¤inºar
taattjaj ientjajt ja taattjah måårien ja maaksuov sihtih. nå ittjij sa Hiejnaar maak
ruotsalaisten niittyjä ja ruotsalaiset olivat vihaisia ja tahtoivat maksua. Enarpa ei 

mºak°sºeh. no D¢ä sºomºes pºalºe DºaD̂tJah Bºu^htih, Gu lin k°ºarºanah pò rR̀ to ja hºu¨llih: 
sieh. nå te sååmies paalie taattjah pååhtih, ku lin khaaraanah påår'hta ja håållih:
maksanut. Ruotsalaiset tulivat kerran, kun miehet olivat poissa, ja sanoivat: ”nu kom

”nu kom blodmännen!” ja D¢ä no¢uƒ Dun hie¤inºarak°riºstʺnaºa ^htJºe BºeDÂDniG-kiºstºµv 
 ”nu kom blodmännen” ja te nåvh tun Hiejnaara Kris'tena aahtjie pietnikkistuov 
blodmännen! ”  Heidän piti ryöstää Enarin vaimon Kristenin isän rahakirstu

kilkinr„eº›Σ›it lo^uD̂toka¢wuolºe¢˜.Duht wuoras GoªBpo sa anºehta kiºstºµv. DºaD̂tJa sih
kalkinriev'vit låv'taka vuoliev. tuht vuoras kåppa sa aniehta kistuov. taattjah sih
telttavaatteen alta. Tuo vanha ukkopa pitää kiinni kirstusta. Ruotsalaiset

ts¢ä̀ ºBÂBmih k°¢ä¨lßli GieDa¤iD vajºah GalGa¤ilΣ˜Σʺ¤iJtºet. D¢ähieinºarak°riºstʺntJu^r^›Σ›u
tsaap'mih khaalli kietajt vajaah kalkaj luoj'htiet. te Hiejnaara Kris'ten tjuor'vu
löivät ukon käsiä, jotta hän antaisi sen. Enarin Kristen huutaa 

ºoBpºa¢us›¢äº˛k^enjaD¢ä tsºa^pÂBmatJisti¤ikatºaD̂tJa¤iD›ºa^˛kºa¤iDa ja DielGºµ¤iDa ja
ååppaavs vieh'kien ja te tsaapmatjastijka taattjait vaahkaajta ja tielkuojta ja
siskoaan apuun ja sitten he lyövät ruotsalaisia pohkeisiin ja kyynärvarsiin ja

›„è rR̀ tijinsi¤iDºaD̂tJah BººaDarwΣ≤˜ΣʺlGĜet. ja D¢äsahie¤inºarak°riºstʺn›ieGºaDa
vier'htijin sij taattjah paatar vuol'kiet. ja te sa Hiejnaara Kris'ten viekaata
ruotsalaisten oli lähdettävä pakoon. Enarin Kristen juoksee nimismiehen 
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lienska GuGu ja anmè ªlßli¤iDºaD̂tJaiD. ja DiºGkºeh sii çsiºDtin ja DºaD̂tJasi¤i›„è rR̀ tijin
lienska kuku ja anmiellij taattjajt. ja tikkieh sij sjattin ja taattja(h) sij vier'htijin
luokse ja tekee ruotsalaisista rikosilmoituksen. Oikeusjuttuhan siitä tuli ja ruotsalais

p°liºk°tit. tuw ¢wuoras GoººBpowkºe^sΣsinGie^rr̀ ^eGa o¢^uD̂to¤i.jawºu¤ini¤iD¢äl DuopÂBØmar,
plik'tit. tuv vuoras kåppav kiessin kierrieka åv'taj. ja vuojnij tel tuopmaar,
ten piti maksaa sakot. Se vanha ukko tuotiin käräjille todistamaan. Ja silloin tuomari 

aht saDÂDnºau hººolo¤ihie¤inºarak°riºstʺn.
aht saat'naav håålaj Hiejnaara Kris'ten.
näki, että Enarin Kristen puhui totta.

4) Tjidtjakin murre: Jonas Gustav Fjällman (Ruong 14.9.1939)

tili¤isº„omºeshumpºµssiè k°ni¢ä¨¤ıDta.n„ot¢äƒriª√jºerp^„o^¶˛tºa.i¢äªtÂDnie ›ºakºµΣhtatu¢˜
ti lij sååmies humpuossiek niej'ta. nå te frijjier pååhtaa. iet'nie vaa kuoh ta tuv
Olipa eräs hupsunpuoleinen neito. No, sitten kosija tulee. Äiti kehottaa tuota

ni^e¤it∏a¢uƒ, atÉçsºa Énºalmºe¢w› anºa¢htaªlßlat, amºah tÉçs^u„orpºeΣht hº„o¨lßl„ot.n„oi ªttÉçsi¤isatuht°
niejtav, atjaa njaalmiev anaahtallat, amaah tjuorpieht håållat. nå ittjij sa tuht
tytärtä pitämään suunsa supussa, jotta ei puhu rumia. No ei hän tuo

humpºµs ni¢ä¨¤ıĴtsºµ pºarºepit° skiº„enih.iªttÉçsi¤isak̂u„orkºehti¢h.n„opà ^rD̂ÂDnºe hu¨¤ıJt p^„o^˛tºa.
humpuos niej'htsuo paariepit skienih. ittjij sa kuorkiehtih. nå paar'tnie hujht pååhtaa.
hupsu neito ymmärtänyt sitä kunnolla. Hän ei tajunnut. Poi ka tulee kuitenkin.

taºste ›al tuht ni¢ä¨¤ıJ̀ tsºµ aªtÂDnalaÉnºalmºe¢˜kiºeta¤inja›an∏a¢htajah ^„o¨llºa:”k\ì º˛tÉçsit
tas'te val tuht niej'htsuo atnala njaalmiev kietajn ja vanahta ja håållaa: ”kieh' tjit
Siksi tuo neito pitää kädellä suutaan ja venyt tää sitä ja sa noo: ”Katsokaa/seitsemännet*

 * sanaleikki: kieh' tjit   1) 'katsoa (imp.pl2)'; 2) 'seitsemäs'.

almatÉçs∏ah piè ¨tÂDnakas∏aº˛parm∏a¢uƒ!” t¢ä pà ^rD̂ÂDnºe paªlßlºa¤ijaiDªttÉçsi¤isali¤iJk°
almatjah pietnaka sahparmav!” te paar' tnie pallaaj ja ittjij sa lijhk
ihmiset koiran pippeliä!” Silloin poika pe lästyi ei kä enää

lºakºehtih›iltu¢˜niè ¤iJtsºµ¢˜,mi¤in„o¢uƒ tÉçsù „orpºeth ºº„ol„o¤iJ.n„ot¢äl¢ä›iti^etÉçsºa
laakiehtih vil tuv niejhtsuov, mij nåv tjuor piet håå laj. nå te le vit ietjaa
ollutkaan kiinnostunut tuosta neidosta, joka pu hui niin rumasti. No sitten on vielä toinen

su¥Ω¶oºkÂGñºµmu¤iJt≥ulis.t¢älät Éçsi¢ä^nN̂tº^ajai^e¤ikºatni¢ä¨¤ıD̂Âta. ja pº„ontºas º¢ä¤iJtik∏a¢h lin tan
suok'nguomujhtulis. te le tjien'htaa ja iejkaatniej'ta. ja pååntaas aajhtikah lin tan
kosiotarina. Oli piika ja perijätytär. Tyt tä rel lä oli rik kaat vanhemmat.
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ni^e¤itan.t¢äli¤ikaj≥urp ^„o^¶˛tºamtÉçsi¢ä^nN̂tºa ja ni¢ä¨¤ıD̂ta miè ^¶˛tsºestjarà ºçsçsjºµ-sli¢äªtÂtÉçsºe 
niejtan. te lijka jur pååhtaam tjien'htaa ja niej'ta miehtsiest ja raas'sjuosliet'tjie 
Piika ja tyttö olivat juu ri tulleet metsästä ja oli sa desää.

li¤i.tÉçsaºk°tÉçsali¤i›aÉnt¢äl.n„orà ªttam,luØ¢wΣ¢wamli¤ika,kup ººuµti¤ikak^„o^¶˛tº^a¤iJ.tili¤i
lij. tjak'tja lij vanj tel. nå raat'tam, luvvam lijka, ku pååtijka kååhtaaj. ti lij 
Oli näet syksy. He olivat läpimärkiä ja kastuneita tullessaan kotaan. Ko sija oli

ƒriª√jºerp ^„o^¶˛tºamtuni^e¤ikºatni¢ä¨¤ıD̀ ta¤iJ. tÉçsi¢ä^nN̂tºa n^u^„olati¤itu¤iJtluØ¢wΣ¢wamkºar¢wºµ¤iJt 
frijjierpååhtaam tun iejkaatniej'taj. tjien'hta nuolatij tujt luvvam kaarvuojt 
tullut tuon perijätyttären luokse. Pii ka riisui kas tuneet vaat teen sa ja

jak„o¨¤ıĴk„oti¤iJ.m¢äni^e¤ikºatni¢ä¨¤ıD̀ ta iªtÂtÉçsi¤i›açs∏ah. tÉçs„oº˛k„ohi¤isata¤ikaluØ¢wΣ¢wakºar
ja kåj'hkatij. men iejkaatniej'ta ittjij vasjah. tjåhkahij sa tajka luvva kaar 
laittoi kuivumaan. Mutta perijätytär ei jaksanut. Hän istuutui nii ne märkine vaattei 

¢wºµj ja pº„orkºestakà ¤iJk°iè ¢hkºet∏a¢u.pà ^rD̂ÂDnºe ki¢äº¶˛tÉçsºaçsºa¢wºµtjai¤iak°tak°
vuoj ja påårkiesta kaajhk iehkietav. paar'tnie kieh'tjaa sjaavuot ja ij aktak 
neen ja kuivattelee niitä koko illan. Nuo ru kai nen katsoo hil jaa eikä lausu yhtään

s≥u¥ΩΣaºkÂGñºµ-pºakºµ¢w hºº„ol„o¢h.jaº¢ä¤iJtik∏a¢h¢wΣ≥u¥ΩΣ™^rD̀ tºepa, ºu¢w`tuhi¢äpºa:i¤ili¤iJkt∏ahtsi¤iºa
suok'nguopaakuov håålah. ja aajhtikah vuor'tiepa, ååvtuhepaa: ij lijhk taht sijaa
 kosiosanaa. Van hem mat odot tavat ja ihmette le vät: eihän heidän 

sΣ≥u¥ΩΣaºkÂGñµ`-pà ^rºDÂDnºeak°tak∏a¢uƒjiºen∏ah.miºela¢hka›alli¤ikatanpà ^rD̀ ÂDnºa¤i.
suok'nguopaar'tnie aktakav jienah. mielahka(h) val lijka tan paar'tnaaj. 
kosijapoikansa pu hu mitään. Poika kelpasi heidän vävykseen. Syöttivät

piè ºpÂBmih›aljak^u„o^ss̀ ºµht\ih. ku t¢äl t¢ä iè ¶˛k^et^„o^∂∂̀ ºatit,t¢äpºaspà ^rD̂ÂDn^e ka-
piep'mih valja kuossuohtih. ku tel te iehkiet ååddaatit, te paas paar'tnie katjat 
 ja kestitsivät häntä. Kun he kävivät illalla nuk ku maan, poi ka kysyikin 

tÉçsat tÉçsi^eΣnΣNtºast,j≥usù ªtÂtÉçsu k^u^„oran^„o^∂∂̀ ^et.t Éçsi¢ä^nN̂t^a ski¢ä̀ ºpÂBmi¤i¢w^u„ostak°,m¢än
tjienhtaast, jusååt'tju kuoran ååddiet. tjien'htaa skaap'mij vuostak, men 
piialta,saisiko nukkua hänen vie ressään. Piika häpeili en sin, mutta

›i¤imak°ku¤iJtli¤iJk° lºuµ¤iJti¤ik^u„o^rßra¤i.jar^a^∂∂̀ ^eti¤ikºatanijan›¢ä̀ ¨lD̂Âtut. ºa^rrata t¢ä 
vijmak kujht lijhk luojhtij kuorraj. ja raaddietijkaa tan ijan vaal'tut. aarrata te 
 lopulta kuitenkin päästi vie reensä. Sinä yönä he päättivät men nä naimisiin. Aamulla 

pù ºnti ja i^emºet hº„o¨lßl„opatunpà ^rD̂ÂDnºa¤i:”m¢änkuli¤iJk°t„ont∏a¢uhi^ejºµ¢wsit∏ah?” 
påån'ti ja iemiet håållapa tun paar'tnaaj: ”men ku lijhk tån tav hiejuov sitah?” 
isäntä ja emän tä puhuvat pojalle: ”Mut ta tah dotko sinä kuitenkin tuon köyhän?” 
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pà ^rD̂ÂDn^es›ä̀ ªrßru¤i:”i¤ili^eh∏a¢uhi^ejºµs¢wù „o º¢htami¤ikºe›iki¤iJt.”i¤itäs„ontaºste
paar'tnie svaar'ruj: ”ij lie hav hiejuosvuohta mijkie vikijt.” ij te sån tas'te 
Poika vasta si: ”Eihän köyhyys ole mi kään vika.” Ei hän sitä

pal∏ah. ja ›i¢ä¨lD̀ tu¤ikasi¤iu¤iJt.n„otili¤i›its º„omºesni¢ä¨¤ıD̀ ta, masa ƒriª¨√jºerp̂„o^˛tºa.t¢ä
palah. ja vaal'tujka sij ujht. nå ti lij vit sååmies niej'ta, masa frijjier pååhtaa. te 
pel kää. Ja he menivätkin naimisiin. No oli taas yksi neito,jonka luokse tulee kosija. 

ku¤iJtkaÂlka¤it Éçsºatsºe¢˜›i¢äªttÉçsat.ri¤iJkºµ ni¢ä¨¤ıD̀ ta. t¢ä katÉçsat tÉçsi^eΣnΣNtºast: ”skilLtÉçsa¢h-
kujht  kalkaj tjaatsiev viet'tjat. rijhkuo niej'ta. te katjat tjienhtaast: ”skilhtjah
Neidon täytyi kui ten kin hakea vettä. Neito on rikas. Hän kysyy piialta: ”Turkkirämä,

kis,kuºnΣniltÉçs^a^¶˛ts^eru ªtÂDn^e?”t¢äj^u„ot∏a¢u›iè ^rr̀ ^en› º¢älti¤itu¢ht pà ^rD̂ÂDn^e.kuÂla¤i,
kis, kunni l tjaahtsierutnie?” te juo tav vierrien vaaltij tuht paar'tnie. kulaj, 
mis sä kai vo on?” Tuo poika piti huonona jo tätä.Hän kuuli, ettei

aΣ¢ht°i¤ilamt∏aΣht° ni¢ä¨¤ıD̂Âta„oB„ok^„o^sΣsektÉçsºatsºe¢˜›i¢äªttÉçsam, ku iªttÉçsi¤i„oB„ot Éçsà hts-ruª¨tÂ-
aht ij lam taht niej'ta åpa kååssek tjaatsiev viet'tjam, ku ittjij åpa tjaahtsrut
neito ollut kos kaan hakenut vet tä, koska hän eilain kaan tiennyt, missä kaivo poika

Dnºe¢˜tiºetºeh,kuºnΣnit∏ahtli¤i.jat¢ähi^eß¤ı ßJti¤i,iªttÉçsi¤ili¤iJk sù ºkÂGñut\ih. 
niev tietieh, kunni taht lij. ja te hiejhtij, ittjij lijhk suok'ngutih.
oli. Ja niin luopui ei kä kosinut.

5) Rasjvärtan murre: Per Fjällman (26.9.1944)

kuottetau kaika suitiimih tasak krasse sjattai. män tä vertiimih luöitet
kuottietav kaajhka suj'htijmih tasak kraassie sjattaj. men te vier'htijmih luoj'htiet
Koko vasomisajan paimensimme kunnes ruoho viheriöi. Mutta sitten meidän piti päästää

tanen, ku jus suitii ila tjårkå, tä ripav pårra miessie ja rihpa tjåivest japma.
tanien, ku jus suj'htij ilaa tjår'ka, te ripav pårraa miessie ja rihpa tjååjviest jaapmaa.
porot sen takia, että jos niitä paimensi liian kovin, niin silloin vasa syö roskia ja se kuolee sii

tä vanj ai ku krasse sjatta ja miesse tjalka te tjañai vºulus vuopmai ja ii
te vanj aaj ku kraassie sjattaa ja miessie tjaal'kaa te tjaangaj vuolus vuopmaaj ja ij 
hen. Myös kun ruoho viheriöi ja vasat vahvistuvat, ne työntyvät alas metsään ja niitä ei

lam vuomen nåu kähpat suitit ja tjåhken aneht. ku lii ºa¨llas, tä åttjoi väito
lam vuomien nåv kieh'pat suj'htit ja tjååhkien anieht. ku lij aallas, te ååttjuoj viej'htuo
ollut niin helppo paimentaa ja pitää koossa metsässä. Kun oli sudeton aika, niin elo sai olla

årrot kit julii mano älkui, tasak ku pahka vuöjjelii pajas varrai ja tjuöika
årruot kit juvlij maanuo aal'kuj, tasak ku paah'ka vuojjielij pajaas vaarraaj ja tjuoj'hka
vapaana heinäkuun alkuun saakka, kunne helle ajoi sen ylös vaaralle ja sääsket parvei
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tjuhkii. vertiimih kit kriensa rajest vädtjat – mutiin mii ai tappeput krien-
tjååh'kij. vier'htijmih kit kriensa raajiest viet'tjat — mutijn mij aaj tappieput krien
livat. Meidän täytyi viedä porot Norjan rajalle saakka — joskus myös rajan toiselle puolella.

sast. jåunås tijjai jåhtaimih alas. tat lii ai pahka milti. ku lii arra ki÷÷a, 
sast. jåvnas thijjaj jåhtaajmih alaas. tat lij tel aaj paahka mielti. ku lij aarra kidda, 
Juhannuksen aikoihin lähdimme länteen. Sekin tapahtui helteen mukaan. Kun oli aikainen 

tä ai åuteput jåhtaimih; ku lii ki÷÷a tjåskes, te mañeput åroimih. tjû∂^Gka lij 
te aaj åvtieput jåhtaajmih; ku lij kidda tjååskies, te mangieput åruojmih. tjud'ka lij 
kevät, silloin lähdimme aiemmin. Kun kevät oli kostea, silloin viivyimme myöhemmin. Tjudka

alto, mij idtjii pajah miesev njammat. taggariit fasta vältin ia puhtjin ja 
aal'tuo, mij ittjij paajah miesiev njammat. takkaarijt faas'ta vaal'tin ja påhtjin ja 
oli vaadin, joka ei päästänyt vasaa imemään. Sellaiset otetiin kiinni ja lypsettin ja utarei

pihkin kuolkait ruouse pirra ja te kuddin mieseu alto kuku ja njamahtin ja 
pahkin kuolkajt ruovsie pirra ja te kuot'tin miesiev aaltuo kuku ja njamahtin ja 
den ympäriltä nyhdettiin karvat ja sitten tuotiin vasa vaatimen luo ja imetettiin ja 

taina vukiin uit lierahtin altov njamahtit miesev. 
tajna vuokijn ujht lierahtin aaltuov njamahtit miesiev.
tällä tavalla vaadin opetetettiin imettämään vasaa.

6) Svaipan murre: Maria PerssonJohansson (Lagercrantz 1957: 17—18).
Toi sella rivillä on Svaipan murteen mukainen foneeminen versio ja 
kolmannella rivillä yleisarjeploginsaamelainen versio.

K¶u len ÉçC≥uÂ^r\i„eKºa^wΣn¢at¢am¢ak˛t¢ajns$™Σmin,Te-\i^Éçc„ensiÂ¨√^as^uKo¨t¨ti„et.v¢aÂ̈l¢a T™ TuH 
ku len tjurie kaavnatam aktajn saamejn, te itjen sijaa suv kåttiet. vala te tuh
ku lin tjudieh kaavnatam aktajn saamijn, te atjin sijah suv kåttiet. vala te tuh
Kun vainolaiset olivat löytäneet erään saamelaisen, heidän piti tappaa hänet. Mutta sitten

ÉçC≥uÂ^r\i„eh¶ºull„en,jussiÂ¨√^awluëoss^at¢an$a ^k¢an¢aw sTuë„orr¢as$≥aΣm\i„esijTT¢aj, T™ K\i¨lKij 
tjurie huullen, jus sijaav luossaata naakanav stuorra saamiesij'taj, te kilkej 
tjudieh håållin, jus sijaav luossaata naakanav stuorra saamiesij'taj, te kalkij 
vainolaiset sanoivat, että jos hän opastaa heidät johonkin suureen saamelaiskylään, niin 

son heë™kk¢ajn Peë™ss¢at. j¢a T™ son lo$Hp\i„etij,¢atl¶ºuëss„etiÉçc̀ i:j sTuë„orr¢as$≥aΣm\i„esijT-

sån hiekkajn piessat. ja te sån låhpietej, at luusset itjej stuorra saamiesij'taj.
sån hiekkajn piessat. ja te sån låhpietij, at luossit atjij stuorra saamiesij'taj. 
hän saa jäädä henkiin. Niinpä hän lupasi opastaa heidät suureen saamelaiskylään.
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T¢aj. j¢a T™ son vº™¨lTij ÉçCΣ„oΣΩëwKK¢a-saëbeÉçCÉçC¢asijt Kië„eHt¢aj. j¢a T™ son o^wTon ÉçCΣ„oΣΩëjeKK≥^a
ja te sån vaaltej tjuov'kasjaab'tjasejt kiehtaj. ja te sån åvtan tjuoj'kaa 
ja tesån vaaltij tjuov'kasjaab'tjasijt kiehtaj. ja te sån åvtan tjuoj'kaa 
ja sitten hän otti soihtuja käteen ja hän hiihtää edellä ja vainolaiset

j¢a ÉçC≥uÂ^r\i„em¢aÂ^ñ\i„en.j¢al¶ºussij ÉçC≥uÂ^rijts„ $oΣm\i„esP≥ºak˛t\i„en¢aÂ̈lΣa.j¢aKu-¨l„enT™ PºoHt≥ºam
ja tjurie mangien. ja luussej tjurejt sååmies paaktie nala. ja ku len te pååhtaam 
ja tjudieh mangien. ja luossij tjudijt sååmies paaktie nala. ja ku lin te pååhtaam 
jäljessä. Hän johdatti vainolaiset eräälle kalliolle. Ja kun he olivat tulleet sinne, niin

T¶u$Hk„o,T™ T¶uts≥ºapm\i„e ÉçC\is̀ kij TüjTe Tollo-sabeÉçCÉçC¢asijtv¶$ul„osT¶un P≥ºak˛t\i„emßıΣ„eëlªLte 
tuhku, te tut saapmie tjiskej tujte tållasjaab'tjasejt vuu lus tun paaktie miel'hte
tåhku, te tut saapmie tjaskij tujte tållasjaab'tjasijt vuo lus tun paaktie mielte 
saamelainen viskasi ne tulisoihdut alas kalliota myöten ja sanoi

j¢a h$oßloj Tu„ojtÉçC≥uÂ^rijt:”T¢aßl(e)-l T¢anne T̂u^„onP≥ºak˛t\i„ev^u:^Ωßl\i„en(P≥aëk˛tvΣ≠uΣ¥Ω:Â̈len) 
ja håålaj tuojt tjurejt: ”taal l tanne tuon paaktie vuo lien (paaktvuolen) 
ja håålaj tuojt tjudijt: ”taal l tanne tuon paaktie vuo lien (paaktvuolen) 
vainolaisille: ”Nyt on täällä kallion alla 

sT̂uë^„orsijTT¢a.” j¢a T™ T̂uë^ots≥ºapm\i„esvi$Hk¢alij Tºorr\i„elij,K¶u-¨lij ÉçC¢aºskam Tu„ojT(e) 
stuor sij'ta.” ja te tuot saapmie svihkalej tåårrielej, ku lej tjas'kaam tuojt 
stuor sij'ta.” ja te tuot saapmie svihkalij tåårrielij, ku lij tjas'kaam tuojt 
suuri kylä.” Ja saamelainen väistyi syrjään heitettyään 

Toll≥osabeÉçCÉçC¢aÂ^sijt. j¢a T^uë^„otÉçCuÂ^r\i„em¢aÂ^ñ\i„en≥K̈ıë̂„er¢ast„en,K¶uv≥ujDn„en,K¶uÂºku Tu„o
tållasjaab'tjasejt. ja tuoh tjurie mangien kierasten, ku vuuj'tnen, kuku tuo 
tållasjaab'tjasijt. ja tuoh tjudieh mangien kierastin, ku vuoj'tnin, kåku tuoh 
nuo soihdut. Vainolaiset säntäsivät perään, kun näkivät, mihin 

Tol-saBeÉçCÉçC¢as¢a vulu≥K≥K„en,j¢alatHk¢anin T¢aTne P≥ºak˛t\i„enK¢ajHk T˙ı≠wnn¢a.
tålsjaab'tjasa vuul'ken, ja laat'kanen tane paaktien kajhk tivna.
tål(la)sjaab'tjasah vuol'kin, ja laat'kanin tan paaktien kaajhk tivna.
soihdut menivät ja he kaikki murskautuivat sille kalliolle.

(Sana  sjabtjas  'soihtu' on teksteissä kirjoitettu salkuisena vaikka se on 
Lagercrantzin kieliopin ja sanakirjan mukaan çsalkuinen.)
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7) Björkfjälletin murre: Greta Persson (Israel Ruong 28.9.1944)

mahtsehkiit pruwhkujin kalkat. Johan lä kuit tjähpe tait kalkatit ja suhte
maahtsiehkijt pruv'hkujin kaal'kat. Johan le kujht tjieh'pie tajt kaalkatit ja suhtie
Kääntyneet sikiöt oli tapana irrottaa. Johan onkin taitava irrottamaan ne ja moni

altoh lä kädjum taina vukiin. jus lii miesse japmam, så pruwhkujin kalle
aaltuoh le kaajjum tajna vuokijn. jus lij miessie jaapmaam, så pruv'hkujin kalle
vaadin on pelastunut sillä tavalla. Jos vasa oli kuollut, silloin tavattiin paloitella vasa 

kiihkutit miesev ietne sisa, män jus lii juo kampaltam miesse ietne sisa, så
kajhkutit miesiev ietnie sisa, men jus lij juo kaampaltam miessie ietnie sisa, så
emän sisällä, mutta jos vasa oli jo pilaantunut emän sisälle, silloin  ei sitä 

idtjii tist liissih kadjot. raike napen sjadda miesse, ku lä ki÷÷a-talven påtsoi
ittjij tist lij'sih kaajjuot. raaj'kie naapien sjattaa miessie, ku le kiddataalvien pååtsuoj
kannattanut pelastaa. Vasa syntyy reikänapaisena, kun poroilla on ollut kevättalvella

nieures fie÷an urrum. så kaska miese napev ila madtakii, aht miesse sjadta
nievries fiedan årrum. så kaas'kaa miesie naapiev ilaa maat'takij, aht miessie sjattaa
kehno ravinto. Niinpä poro puree vasan navan ihan tyveä myöten, että vasasta tulee 

raike napen. ja kal ma liv täl mån tjanatam raike-näpiit. kurustakain tjana-
raaj'kienaapien. ja kal ma liv tel mån tjanatam raaj'kienaapijt. kåårustakajn tjana
reikänapainen. Ja kyllä minä olen sitonut reikänapaisia. Me sidoimme ompelulangalla.

tip. ja kalkai varoi årrot ja kähtjat, aht ii miesse raike-napest jameh. idtjii 
tip. ja kalkaj vaaruoj årruot ja kieh'tjat, aht ij miessie raaj'kienaapiest jaamieh.
Ja täytyi olla varovainen ja seurata, ettei vasa kuole reikänapaisuuteen. Se ei

tat åpå julkii nala piesah, jus lii raike näpiin. tjurkait ai vertiimih tjanatit,
ittjij  taht åpa juolkij nala piesah, jus lij raaj'kie naapijn. tjudkajt aaj vier'htijmeh 
pääse edes jaloilleen, jos on reikänapainen. Meidän piti sitoa kiinni myös tjudkavaatimet,

aht  ieh kalkam nälkotit miesev. suöhpait tä idtjin tjanatih. tåptjå lä jis, ku lä 
tjanatit, aht ieh kalkam niel'kuotit miesiev. suoh'paajt te ittjin tjanatih. tååp'tja le 
jotta ne eivät pitäsi vasaa nälässä. Vasansa jättäneitä vaatimia ei sidottu. Tåptja on se, kun

erteka iktii tjalkak-miesest. ku svälle-vistev kuhtu miesse, så udtju
jis, ku le ierhtieka(h) ak'tij tjaalkakmiesiest. ku sviel'lievistiev kuohtu miessie, så 
pariviikkoisen vasan kyljet ovat painuneet sisäänpäin. Kun vasa syö rahkasammalta, 

tåptjåv. svälle-viste lä tjahtse-viste, viste mii lie tjahtsen.
ååt'tju tååptjav. sviel'lievis'tie le tjaahtsievis'tie, vis'tie mij lie tjaahtsien.
se saa tåptjan. Rahkasammal on vesisammalta, sammalta, joka on vedessä.
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Lyhenteet

A Arvesin murre NA PohjoisArvesin murre
abess. abessiivi neg. kieltomuoto, kielteinen
adv:li adverbiaali nom. nominatiivi
akk. akkusatiivi obj. objekti
akt. aktio opt. optatiivi
attr. attribuutti part. partisiippi
B Barturten murre perf. perfekti
BA Barturten—Arvesin sekamurre pl. monikko
Bj Björkfjälletin murre pluskv. pluskvamperfekti
dem. deminunitiivi pot. potentiaali
du. kaksikko, duaali pred. predikatiivi
elat. elatiivi prees. presens
ess. essiivi pret. preteriti
frekv. frekventatiivi progr. progressiivinen
gen. genetiivi px. omistusliite
ger. gerundi R Rasjvärtan murre
illat. illatiivi S Svaipan murre
imp. imperatiivi sg. yksikkö
inf. infinitiivi subit. subitiivi
iness. inessiivi sup. superlatiivi
kom. komitatiivi T Tjidtjakin murre
komp. komparatiivi verb.abess. verbaaliabessiivi
mom. momentaani verb.adv. verbaaliadverbi
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