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SAATTEEKSI 

 

 

Väiteltyäni vuonna 1993 ryhdyin etsimään aineistoa, jonka avulla voisi selvittää 

kirjakielen muuttumista 1800-luvulla. Päädyin tutkimaan Jakob Johan Malmbergin alun 

perin vuonna 1809 julkaisemaa käännöstä John Bunyanin Kristityn vaelluksesta, sillä 

tästä suomennoksesta oli varsin tasaisin väliajoin julkaistu uusia painoksia 70 vuoden 

ajan, vieläpä vanhan kirjasuomen ja nykysuomen välille hahmotellun varhaisnykysuomen 

kauden suunnilleen kattaen. Pikaisesti teoksen painoksia Jyväskylän yliopiston 

kirjastossa vertailtuani laadin Kielitieteen päiville esitelmän, joka julkaistiin seuraavana 

vuonna (Lauerma 1995).  Tässä en ollut juuri vertaillut painossarjasta hahmottuvaa 

kehitystä edes muihin Malmbergin teoksiin enkä laajasti tutkimuskirjallisuuteenkaan. 

Suunnitelmissani oli laventaa työtä vertailumateriaalien avulla aikakauden koko kielen 

kehitystä paremmin valottavaksi, mutta muut työt veivät sitten mennessään. 

 

Palasin aiheeseen kunnolla vasta vuosituhannen vaihduttua ja päästyäni vuoden 2001 

alusta mukaan prof. Lea Laitisen johtamaan tutkimushankkeeseen Suomen kirjakielen 

kehitys ja vakiintuminen 1800-luvulla. Tämän hankkeen myötä pääsin Kotukseen ensin 

apurahatutkijana ja (vuodesta 2002) 1800-luvun kirjasuomen erikoistutkijana. Tämän 

fennistien yllättävän vähän tutkiman aikakauden tarjoamat uudet tutkimuskohteet 

alkoivat kuitenkin pian hidastaa Malmberg-tutkimukseni etenemistä, varsinkin kun oli 

käynyt ilmi, että pelkkä tutkimuskirjallisuus ei tarjoaisi riittävää vertailumateriaalia, vaan 

tätä olisi ryhdyttävä itse poimimaan. Virkatyöhöni keskeisesti kuulunut sähköisen 1800-

korpuksen koostaminen ja editointi tuki tätäkin tutkimusta tehokkaasti, mutta vei myös 

aikaa. Päätinkin siksi alkaa julkaista tutkimustani Kristityn vaellus -suomennoksen 

kielellisestä kehityksestä erillisinä artikkeleina. Tällaisina valmistuivat esitykset 

ortografian kehityksestä (Lauerma 2007) ja morfologian muutoksista (Lauerma 2008). 

Näiden jatkoksi kokosin pitkään aineistoa syntaksin kehitystä tarkastelevaa jaksoa varten, 

mutta alkutekstin tarkkaan identifiointiin liittyvät ongelmat saivat minut palaamaan 

morfo(fono)logian ja grafemiikan pariin. Saattaakseni hankkeen tältä osin päätökseen 

ryhdyin muokkaamaan vuosien varrella työstämästäni ja osin jo julkaisemastani 

aineistosta äänne- ja muoto-opin kehitystä valottavaa kokonaisuutta.  
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Tässä ilmestyvän tutkimukseni rungon muodostavat aiemmin ilmestyneet kaksi 

artikkeliani (2007 ja 2008), joiden uudelleenjulkaisun hieman täydennetyssä ja 

muokatussa asussa on mahdollistanut aikakauslehti Virittäjän suosiollinen lupa.   

Luku 1 on näiden taustaksi laadittu Jakob Johan Malmbergin elämään ja teoksiin 

keskittyvä johdanto. Luvut 2 ja 4 ovat Virittäjässä julkaistujen artikkeleiden mukaisia, 

mutta näiden vertailuaineistoja on laajennettu ja yhtenäistetty, samaten lukujen sisältöä 

(luvussa 2 etenkin astevaihtelun esitystä on täydennetty hiukan, esitysjärjestykseltään 

kronologisemmaksi muokattuun lukuun 4 on lisätty kokonaan uusi t-akkusatiivia 

tarkasteleva alaluku; lisäksi artikkelien johdantojen päällekkäisyydet on poistettu). Näin 

muokattuja lukuja silloittamaan olen vielä koostanut katsauksen jälkitavujen vokaalien 

merkinnän kehitykseen (luku 3). Tämän alaviitteissä tarkastelen kursorisesti myös eräitä 

muita aiemmin selvittämättä jääneitä muotopiirteitä, mutta vertailumateriaaleiltaan luku 

jää käytännön syistä aiemmin julkaistuihin pohjautuvia suppeammaksi. Tutkimukseni 

loppuun olen vielä laatinut tiiviin katsauksen (luku 5), joka keskittyy kokoamaan yhteen 

lähinnä Malmbergin tuotannon ja nimenomaan Kristityn vaelluksen kielellisen merkinnän 

kehityksen. Luonteeltaan tutkimukseni on tarkkaan ottaen siis yhtenäistetty ja aiemmin 

julkaisemattomilla osilla täydennetty artikkelikokoelma. 

 

Tutkimustani ovat vuosien varrella kannustaneet ja tukeneet lukuisat henkilöt ja tahot. 

Helsingin, Jyväskylän ja Turun yliopistojen sekä Kotimaisten kielten keskuksen 

kirjastojen henkilökuntaa kiitän aineistotilausteni asiantuntevasta ja kärsivällisestä 

toimittamisesta.  Tutkimustyöni saamasta tuesta haluan lopuksi kiittää etenkin prof. Lea 

Laitista ja prof. Pirkko Nuolijärveä (molempia myös käsikirjoitukseni kommentoinnista) 

sekä prof. Heikki Leskistä, Koneen Säätiötä ja sen rahoittaman hankkeen muita työn-

tekijöitä, prof. Kaisa Häkkistä, aikakauslehti Virittäjää ja sen toimitusta, esimiehiäni ja 

kollegoitani Kotuksessa – talon julkaisusarjaan teoksen toimittanutta päätoimittaja Raija 

Miikkulaista unohtamatta – sekä tietenkin Alicea, Kaisaa ja Heiniä. 

 

Helsingissä helmikuun 20. päivänä 2012 

 

Petri Lauerma 
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I  JOHDANTO 

 

Jakob Johan Malmbergin elämä ja suomennokset 

 

John Bunyanin alun perin vuonna 1678 ilmestynyt allegoria The Pilgrim’s Progress    

julkaistiin suomeksi ensimmäisen kerran vuonna 1809 nimellä Yhden Kristityn Waellus. 

Teoksen suomensi kuopiolainen Jakob Johan Malmberg, myllärin pojasta Savon 

kruununvoudin tehtäviin kohonnut virkamies. 

 

Jakob Johan Malmbergista (1786–1845) saa alkunsa ns. savolainen Malmbergin suku. 

Tämän jäsenistä historiaan on jäänyt etenkin Jakob Johan Malmbergin pojan, 

herännäisjohtajanakin toimineen talousmies ja asessori Karl Aukust Malmbergin (1819–

1901) poika Aukusti Juhani Mela (1846–1904), sukunimensä sittemmin suomalaistanut 

luonnontutkija ja suomalaisuusmies (josta ks. Lappalainen 1959, Melan isoisästä jo 

1957). Mutta jos ajassa mennään ainoastaan yksi sukupolvi Jakob Johan Malmbergista  

taaksepäin, tämä kiinteästi kuopiolaiseen kulttuurihistoriaan kuuluva suku paljastuu 

toisaalta tulleeksi.  

 

Jo Bergholm (1901: 841), aatelittomien sukukirjan tekijä, on huomauttanut että "toinen 

[Malmbergin] suku, joka on asunut Savossa, lienee Turusta kotoisin". Lappalainen (1959: 

7) on tosin väittänyt, että Jakob Johan Malmbergin (josta kokoavasti ks. myös saman 

tekijän artikkelia 1957) isä Matti eli Matts Malmberg olisi nuoruudessaan vain käväissyt 

töissä Turussa. Blomstedt (1962) on kuitenkin tutkinut suvun vaiheita lähemmin ja hän 

on lopulta löytänyt Turun manttaaliluetteloista ja henkikirjoista ensin vuodelta 1780 

linnankirvesmies Matts Malmbergin, jolla oli vaimo Hebla ja pojat Mikael ja Matts ja 

jotka asuivat Eteläkorttelin Lillnurckalan talossa. Neljä vuotta aikaisemmin perhe oli 

asunut Kirkkokorttelin Mennanderin talossa, mistä kertovassa merkinnässä vaimon ja 

poikien nimet ovat ennallaan, mutta perheenisä esiintyy pelkällä isännimellä Matts 

Anderson. Rippikirjassa on tällä kohdalla vielä maininta, että perhe on vuonna 1775 

muuttanut Turkuun, mutta ei Savosta vaan Vehmaalta. Lähipitäjien säilyneistä 

dokumenteista käy vielä ilmi, että Jakob Johan Malmbergin vanhemmat Matts ja Hebla 

olivat alkuaan olleet töissä Taivassalon Järppilän kartanossa. Blomstedt (1962: 56) on 
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vähän kuivasti huomauttanut, että "on kai lähes mahdotonta, että kuopiolainen 

nuorukainen – – ilmestyisi rengiksi Taivassalon Järppilään vieläpä sukunimensä 

kadottaneena". Matts ja Hebla muuttivat siis ensin vuonna 1775 Vehmaalta Turkuun, 

jossa he ottivat käyttöön Malmberg-nimen ja kymmenisen vuotta myöhemmin he 

muuttivat Turusta Kuopioon. Perhe asui välillä jonkin aikaa Leppävirroilla, mutta palasi 

pian takaisin Kuopioon, missä Matts Malmberg päätyi lopulta mylläriksi Lamperilan 

Suovun kylälle.  

 

Täällä perheen kolmas poika Jakob Johan Malmberg syntyi 10.12.1786.
1
 Perheen isä 

kuoli jo vuonna 1798, nuorimman pojan ollessa vasta 12-vuotias, mutta varallisuutta oli 

ilmeisesti karttunut sen verran, että Jakob Johan Malmberg saattoi käydä Kuopioon vasta 

perustetun triviaalikoulun (Lappalainen 1959: 8). Oppilasmatrikkelin mukaan Malmberg 

vietti täällä neljä vuotta (14.11.1799–20.11.1803) ja lähti sitten todistuksen saatuaan 

armeijaan. Vuonna 1806 Malmberg toimi Tukholmassa B. Riesholmin puotipalvelijana 

nelisen kuukautta, mistä hän seuraavana vuonna (1807) siirtyi Ouluun postivirkailijaksi; 

tämän jälkeen ura jatkui jo kotiseudulla, minne Malmberg nimitettiin nimismieheksi 

17.3.1808, siis vasta 21-vuotiaana (Bergholm 1901: 844; Lappalainen 1959: 8).  

 

Virkamiessäätyyn Malmberg kohosi poikkeuksellisen nuorena ja vielä nähtävästi ilman 

suhteita (Lappalainen 1959: 9). Voisi silti olettaa, että hän olisi perinyt Turussakin 

asuneilta vanhemmiltaan ainakin motivaation virkatyössä välttämättömän ruotsin kielen 

tavallista syvempään harrastukseen. Tästä kertonee myös hänen vuonna 1809 turkulaisen 

J. C. Frenckellin painamana ilmestynyt suomennoksensa Bunyanin teoksesta Kristityn 

vaellus.
2
 Saman vuoden lopulla, 8.12.1809, Malmberg meni naimisiin vuonna 1789 

                                                 
1 Syntymäaika kirkonkirjojen mukaan. Lappalaisen (1959: 8) esittämiin tietoihin on lopun 
korjauksesta (s. 394 loppuviite 3) huolimatta jäänyt Bergholmilta (1901: 844) periytyvä virhe. 
 
2 Kirjan nimilehden mukaan teos olisi käännetty saksasta. Bunyanin suomentamisen vaiheita 
lyhyesti esitellyt Oili Aho on arvellut jo teoksen nimen osoittavan Malmbergin käytössä kumminkin 
olleen myös Magnus Lagerströmin v. 1727 julkaiseman saksankieliseen laitokseen pohjautuvan 
ruotsinnoksen (Sundqvist 1979: 228, vrt. 1978: 213–214; teoksen käännöshistoriasta lähemmin 
ks. Sann 1951: 12–26, 103–113). Englantilaisperäisen hartauskirjallisuuden vastaanottoa 
Suomessa tutkinut Tuija Laine (2000: 139) on sittemmin vertaillut suomennokseen merkittyjä 
raamatunkohtia ja katsonut näihin tehtyjen poistojen ja lisäysten viittaavan Langen v. 1685 
julkaisemaan saksannokseen. Koska sama saksannos on myös Lagerströmin ruotsinnoksen 
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syntyneen vaununtekijän tyttären Gustava Fredrika Holmbergin kanssa, mistä avioliitosta 

syntyi vuosien varrella kaikkiaan 12 lasta (Lappalainen 1959: 12 ja loppuviite 13 s. 394).  

 

1810-luvun alkupuolella Malmberg ryhtyi kääntämään Johan Arndtin teosta Totisesta 

kristillisyydestä, mutta työ jäi kesken (Tiililä 1961: 36–37). Teoksen sittemmin valmiiksi 

saanut Renqvist (Arndt 1832: 4, alaviite) kertoo tästä seuraavasti: 

"on yxi Kruunun-Palwelja J. J. M. Kuopiosa, samalla muotoa yhden Osan tästä 

Ensimmäisestä Kirjasta Suomexi kirjoittanut; ja kuin hänen aikansa ei myöden antanut 

sitä enemmän tehdä, niin siihen aikaan yxi Talonpoika Kuopion pitäjäsä P.[ietari] W. 

[äänänen] nimeldä, anoi minun W. 1814 Turusta etziä senkaltaista Suomen ja Ruotzin 

kielen taitawata miestä, joka Sadan Rixin palkinnolla, olis kaikki Neljä Kirjaa Suomexi 

käändänyt; mutta kuin en minä siihen ketäkän saanut, niin rohkenin minä sen kallin 

toimituxen eteheni ottaa".  

 

Kristityn vaelluksesta ilmestyi toinen, vain vähän muuteltu painos vuonna 1815, mutta 

virkatyöt ilmeisesti veivät Malmbergilta uusiin käännöstöihin tarvittavan ajan, varsinkin 

hänen saatuaan uusia tehtäviä.   

 

Vuonna 1816 Malmbergista tuli Kuopion kaupungin toimitusvouti ja 26.11.1822 hänet 

määrättiin hoitamaan Savon yleisen kihlakunnan kruununvoudin virkaa. Tästä virasta 

Malmberg kuitenkin erosi jo vajaan  kahden vuoden päästä 8.10.1824. (Bergholm 1901: 

844; Lappalainen 1959: 8–9.) Lappalainen (mt. 11–12) on lyhyesti viitannut esivallan 

edustajien ongelmalliseen asemaan venäläisten vallanpitäjien ja kansan välissä ja arvellut 

eron yhtenä syynä olleen halun auttaa kansallisen kulttuurin rakentamista pikemminkin 

käännöstöihin keskittymällä, mutta eroon on voinut olla konkreettisempiakin syitä.
3
 

Toimitusvoutina Malmberg jatkoi aina vuoteen 1831 (Toivanen 2000: 243.) 

 

                                                                                                                                                 
pohjana (Laine, mt.136), tämäkään ei silti vielä todista Malmbergin kääntäneen teostaan 
saksasta. Kysymys Malmbergin suomennoksen alkukielestä jää siis edelleen periaatteessa auki. 
Ainakaan koulussa Malmberg ei (saamansa todistuksen mukaan) saksaa tosin vielä opiskellut. 
Huomattakoon vielä, että Bunyanin teoksen lisäksi Malmbergin saksasta käännetyksi ilmoitetun 
Hoburg-suomennoksen (1835) Tiililä (1961: 336–337) on sen sisällön pohjalta katsonut 
ruotsalaiseen laitokseen pohjautuvaksi. 
3 Malmbergin virkauraa valottavana lähteenä ks. Kuopion lääninhallituksen kirjediaareja, joissa 
on lyhyesti referoitu lukuisia hänen virka-asioissaan kirjoittamiansa kirjeitä, esim. 28.5., 28.8. ja 
29.9.1824 lähettämiään (kiitän Joensuun maakunta-arkiston henkilökuntaa avusta kirjediaarin ja 
eräiden muiden asiakirjalähteiden jäljittämisessä ja käytössä). 
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Kristityn vaelluksesta julkaistiin 1820–1830-luvuilla kolme uusintapainosta (3. p. 1822, 

4. p. 1828, 5. p. 1835). Malmberg alkoi suomentaa myös uusia teoksia, mutta näiden 

julkaiseminen osoittautui vaikeaksi. Turun tuomiokapitulille osoittamassaan kirjeessä 

17.5.1833 Malmberg kertoo jo kaksi vuotta aiemmin anoneensa painatuslupaa Kristityn 

vaelluksen toiselle osalle, Christian Ho(h)burgin kirjalle Tuntematoin Christus sekä (Per 

Tollessonin) teokselle Kristillinen Uuden Vuoden liitto ja pyytää saada tietää 

painatusluvan epäämisen perustelut, jos teoksia ei anneta julkaista. Vuonna 1833 

Malmberg ei saanut painolupaa suomentamalleen Meidän Herran ja Vapahtajan 

Jesuksen Christuksen Lapsuuden Kirjalle, koska tätä pidettiin sisällöltään taikauskoon 

johtavana (Silander 1939: 280).  Aiemmin anotut painatusluvat kuitenkin lopulta 

myönnettiin, ehtonaan teosten kieliasun korjaus. Vuonna 1834 ilmestyi Malmbergin 

suomennos Kristityn vaelluksen jatko-osasta Christityn Lesken ja Lasten Waellus 

Ijankaikkisuuteen oululaisen Christian Ewert Barckin painamana. Vuonna 1836 samassa 

paikassa painettiin viimein myös Ho(h)burgin Tuntematoin Christus. Toinen painos tästä 

teoksesta ilmestyi vuonna 1838. Tollessonin teos näyttää jääneen julkaisematta. (Tiililä 

1961: 238, 336–337; Silfverhuth 1977: 140 erit. alav. 12.) 

 

Vuonna 1834 Malmberg julkaisi ainoan tunnetun itse kirjoittamansa teoksen, Turussa 

painetun nelisivuisen Kirkko virren koettelemuksen. Tästä julkaistiin vuonna 1837 kaksi 

uutta painosta, joista jälkimmäistä on hivenen korjailtu. Vuonna 1839 Helsingissä 

ilmestyi nelisivuinen käännös Anna Maria Lenngrenin Adamin ja Evan ensimmäisestä 

aamu-laulusta. Malmberg suunnitteli myös laajempien runoteosten suomentamista.  

 

Toukokuussa 1841 K. A. Gottlundille kirjoittamassaan kirjeessä Malmberg kertoi 

aikovansa osallistua Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimeenpanemaan kilpailuun, 

jonka tarkoituksena oli saada suomennettua J. L. Runebergin runoelma Elgskyttarne. 

Käsikirjoituksen Malmberg kertoi lähettäneensä jo edellisenä syksynä ylioppilas 

Aleksander Sundbergin mukana Helsinkiin. Lappalaisen (1959: 10) tiedot tästä työstä 

loppuvat tähän, mutta Malmbergin käsikirjoitus on tullut esille Carl Nicklas Keckmanin 

ja Elias Lönnrotin välisessä kirjeenvaihdossa.  9. helmikuuta 1838 Lönnrotille 

kirjoittamassaan ruotsinkielisessä kirjeessä Keckman on kertonut mm. seuraavaa: 
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"Någon dag före Onsdagssammanträdet hade Consul Wasenius till Linsén inlemnat 

följande skrift: "Hirven Ampujat. Yheksän Lystiä Laulua, jotka Johan Ludvig Runeberg 

on Ruotiksi kirjottanut ja Jakob Johan Malmberg Suomentanut." [med anhällan om 

sällskapets yttrande deröfver. Således ej någon täflingsskrift; också är ej tiden inne. 

Dessutom har auctor uppgifvit sig. Ingen i Sällskapet kände honom. Vet Du kanske?] 

– Det låter väl skola låtsa vara hexametrar. [– –]" (Pääkkönen 1998: 177.)
4
  

 

Lönnrot vastasi Keckmanille suomenkielisessä kirjeessään 8. maaliskuuta 1838 

 

"Jacob Johan Malmberg on vanha komisarjus Kuopion tienoilta, joka on suomentanut 

Bunianin 'Yhden Kristityn vaellus autuaalliseen ijankaikkisuuteen' ynnä muutamia muita 

kirjoja. Kehnolta kyllä näyttävätki heksametronsa, vieläpä pitäis itse nimikin olla Suomen 

mukaan: Hirvimiehet, ei Ruotsin mukaan: Hirven ampujat". (Lönnrot 1990: 168.) 

 

Käännös jäi julkaisematta, eikä sen käsikirjoituskaan ilmeisesti ole säilynyt.  

 

Vuonna 1843 ilmestyi Kuopiossa Malmbergin käännös ruotsalaisen C. L. Almqvistin  

teoksesta Kansakunnan kirja (Lappalainen 1959: 9). Kirjasta julkaistiin kielellisesti 

uusittu painos vielä samana vuonna. Myös ruotsalaisen L. P. Gagnerin mukaelmasta 

ilmestynyt suomennos Biblia-Historia (Hübner 1843) – samaisen Karstenin kirjapainon 

ensimmäinen työ (Hietakari 1948: 4) – on  Malmbergin, ehkä eräät muutkin vailla 

suomentajan nimeä julkaistuina identifioimatta jääneet vihkoset (Lappalainen, mt. 10).   

 

Malmberg kuoli Kuopiossa elokuun viimeisenä päivänä 1845. Hänen vanhin poikansa 

Johan Fredrik toimi nimismiehenä ja lopulta kruununvoutina Juvalla, mutta läheisimmin 

isänsä uraa hengellisiä asioita harrastavana virkamiehenä jatkoi nuorempi poika Karl 

August, joka hoiti lopulta isänsä aikanaan hoitamaa virkaa.  Karl August Malmbergista 

tuli vähitellen myös Kuopion herännäisten johtomiehiä. Jakob Johan Malmbergin 

vanhemmista tyttäristä Johanna (Jeanne) Amalia ja Lovisa (Louise) Fredrika toimivat 

ensimmäisinä opettajina J. W. Snellmanin vuonna 1846 Kuopioon perustamassa kansa-

koulussa, nuoremmista tyttäristä Amanda Gustavasta tuli kirkollisen tekstiilitaiteen 

uranuurtaja.  (Lappalainen 1959: 12–14, 394–395.)  

                                                 
4 ”Muutamia päiviä ennen keskiviikon kokousta konsuli Wasenius oli jättänyt Linsénille seuraavan 
kirjoitelman: "Hirven Ampujat. Yheksän Lystiä Laulua, jotka Johan Ludvig Runeberg on Ruotiksi 
kirjottanut ja Jakob Johan Malmberg Suomentanut." [Reunassa lisäys: pyytäen Seuran lausuntoa 
siitä] Ei siis mikään kilpailukirjoitus; nyt ei ole sen aikakaan. Sitäpaitsi tekijä on ilmaissut itsensä. 
Kukaan Seuran jäsenistä ei tunne häntä. Tiedätkö Sinä ehkä? ] – Se on kai olevinaan 
heksametriä.[ – –]” (Pääkkönen 1998: 178–179.) 
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Malmbergin teoksetkaan eivät heti unohtuneet. Kristityn Lesken ja Lasten Vaelluksesta 

(Bunyan 1834) julkaistiin uusi painos 1861, Kirkko-Virrestä (1834) vielä 1863 ja 1867.
5
  

Pitkäikäisimmäksi Malmbergin kirjallisista lapsista muodostui kuitenkin hänen Kristityn 

vaelluksen suomennoksensa (Bunyan 1809), josta kääntäjänsä eläessä julkaistujen viiden 

painoksen lisäksi otettiin 1800-luvulla uudet painokset vielä 1848, 1857, 1863 ja 1879, 

kielellisesti tosin jo tuntuvasti uudistettuina.   

 

Kristityn Vaellus -suomennoksen ensipainoksen kielestä 

 

Malmbergin Kristityn Vaellus-suomennoksen ensimmäinen painos (Bunyan 1809) on 

kieleltään vielä selvästi vanhaa kirjasuomea, vaikka teos ilmestyikin aivan tämän   

kauden lopussa.
6
  Tämä käy ilmi esim. seuraavasta katkelmasta.  

Ah syndinen uni! kuinga yö nyt matkalla sinun tähtes minun päälleni langee. Minun täyty 

nyt waeldaa ilman Auringon walota, pimeys peittää minun askeleni, ja minun täyty 

surullisten linduin laulua kuulla minun synnin-uneni tähden. 

Nyt rupes hän myös ajattelemaan sen päälle kuin Epäilys ja Pelkuri hänelle jutellet 

olit: kuinga he Jalopeuran näkemisestä peljästynet olit. 

Sitten sanoi hän taas itzellensä: Pedot juoxewat yöllä ymbäri saalista hakein, ja jos 

he minun täällä pimiäsä kohtawat, mihingä taidan minä paeta, ettei he minun rikki repisi. 

Näisä ajatuxisa käwi hän tietä myöden; mutta parhaallansa kuin hän walitti ja itki hänen 

wastansa tulewaista onnettomuuttansa, nosti hän silmänsä ylös, ja katzo! hänen edesänsä 

seisoi yxi iso kartano, nimeldä Kaunis, joka oli juuri liki, yhteisen tien wieresä. 

Minä näin myös, että hän nyt riensi saada tietäxeen, jos hän siinä sais yö-korteria; 

mutta ei hän kauwas kerinnyt, ennen kuin hän tuli sangen ahtaalle tielle, joka oli lähes 

wakomitan pääsä tällä puolen portin-wahtajan [60] Taloa, ja koska hän hywin tarkkasti 

eteensä katzoi, äkkäis hän käydesänsä kaxi Jalopeura tiellä. Nyt näen minä, sanoi hän, 

sen waaran joka Epäilyxen ja Pelkurin takaperin käändymään ajoi. Mutta ne Jalopeurat 

olit kahleisa, jota hän ei kuitengan nähnyt; ja että hän tämän yli joutui suureen 

murheseen, rupes hän itze tykönänsä ajattelemaan, jos hänen piti takaperin käändämän 

niitten toisten jälken, sillä ei hän nähnyt muuta edesänsä kuin kuoleman. Mutta Portin-

wahti, jonga nimi oli Walpas, näki kotionsa, että Kristitty seisahti, ja näytti niinkuin hän 

tahdois takaperin käändää, huusi sentähden hänelle sanoden: Ongo teidän wakuutenne 

niin heikko? Älkät peljätkö Jalopeuroja; sillä he owat kahleisiin sidotut, ja makawat täsä 

ainoastans, uskoo, kellä se on, koettelemasa, ja niille joilla uskoo ei ole, sitä ilmottamasa. 

Pitäkät itzenne aina keskellä tietä, niin teitä ei kohtaa mikän waara. 

Silloin näjin minä, että hän kokonansa wapisten käwi, pelwosta Jalopeurain edesä, 

ja otti wisun waarin siitä neuwosta kuin Portin-wahti hänelle andanut oli. Hän kuuli kyllä 

                                                 
5 Myös Kristityn Lesken ja Lasten Vaelluksesta vuonna 1877 julkaistu ”uusi suomennos” (Bunyan 
1877) vaikuttaisi syntaktisista eroistaan huolimatta osin pohjautuvan Malmbergin käännökseen.   
6 Rapola (1958: 56–58) on arvioinut varsinaisen vanhan kirjasuomen päättyvän n. vuoteen 1810, 
samoin Häkkinen (1994: 11–15); Ikola (1965) korosti kauden ulottuvan n. vuoteen 1820.    
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heidän kiljuwan; mutta ei he tehnet hänelle mitään wahingoo. Siis löi hän kätensä yhteen, 

ja juoxi iloisena Portin wahtin tygö, joka nyt portilla seisoi, ja sanoi hänelle: Minun 

Herrani! mikä Talo tuolla on, saanenko minä siinä yökorteria? Portin-wahti wastais: Sen 

kartanon on wuoren Herra tähän rakendaa andanut matkustawaisten wirwotuxexi ja 

suojelluxexi. [61] Portin-wahti kysyi häneldä siinä samasa, mistä hän tuli ja mihingä hän 

matkusta? Kristitty wastais: minä tulen Kaupungista Turmellus, ja matkustan Sionin 

Wuorelle; mutta että Auringo nyt on laskenut, tahtoisin minä mielelläni, jos mahdollinen 

olis, tämän yösen täsä wiipyä. 

 Mikä teidän on nimenne? kysyi Portin-wahti. Minun nimeni on tätä nykyä 

Kristitty, mutta ennen aikaan kutzuttiin minä: Armoa Paitzi; minä olen Japhetin sugusta, 

jonga Jumala Semin majoisa on asua andanut, 1 Mos. K. 9: 27. Portin-wahti kysyi: Mixi 

te tuletta niin myöhän, Auringo on jo laskenut? Kristitty wastais: Minä olisin täällä jo 

waremmingin ollut; mutta minä wiheljäinen ihminen makasin tuolla majasa, joka on 

toisella puolella Wuorta. Minä olisin täällä yhtähywin jo ennemin ollut; mutta minä 

pudotin maatesani lyhtyni, ja tulin sitä paitzi aina wuoren tälle puolelle, sitten wasta hajin 

minä sen perään; mutta en löytänyt; niin täytyi minun käydä takaperin siihen paikkaan 

asti, josa minä makasin ja löysin sen myös sieldä; ja nyt olen minä tänne tullut. Portin-

wahti sanoi: minä tahdon yhden tämän talon Neitzyistä kutzua, ja hän wiepi teidän, talon 

asetusten jälken, sitten muun perhen tygö, jos teidän puhenne hänellen kelpaa (Bunyan 

1809: 60–62.)  

 

Etenkin ortografialtaan käännös liittyy kiinteästi vanhan kirjasuomen perinteeseen 

sellaisena, kuin se oli vielä käytössä Lizeliuksen uudistamassa raamatunkäännöksessä 

vuodelta 1776. ks-yhtymää merkitään Kristityn vaelluksessakin vielä x:llä, sittemmin 

ts:lliseksi vakiintunutta affrikaattaa tz:lla, mutta k:n merkitsemisestä takavokaalien edellä 

c:llä on joitain erityistapauksia lukuun ottamatta luovuttu. Klusiilit merkitään vielä 

soinnillisiksi nasaalien ja l:n jäljessä (siis mb-, ng-, nd- ja ld-yhtymissä). Samassa 

äänneympäristössä tavattavia geminaattoja on vastaavasti merkitty soinnittomilla 

yksinäisklusiileilla. Kvantiteettisuhteiden merkintä horjuu lisäksi lainasanoissa, joiden 

äänneasu on usein muutenkin lähtökielten mukainen soinnillisine klusiileineen, 

sananalkuisine konsonanttiyhtymineen ja joskus ph:llakin merkittyine f-äänteineen.   

Vokaalien kvantiteetin merkintä horjuu laajemmin jälkitavujen pitkissä vokaaleissa, 

joista vielä suuri osa on merkitty lyhyiksi.  

 

Vanhan kirjasuomen murrepohja heijastuu suoraan esim. käännöksen astevaihtelu-

suhteista, jotka satunnaisten ortografisten reliktien (sanoden, tygö, 61; sugusta, 62) 

 lisäksi ovat muutenkin selvästi läntisellä ja lounaisella pohjalla (peljätkö, pelwosta, 61).  

Partitiivit ovat osin vahva-asteisia (esim. tawarata, 133), osin taas pitkävokaalisiksi 
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kontraktoituneita (wahingoo, 61). Sittemmin ea, eä -loppuisiksi vakiintuneet adjektiivit 

ovat ia, iä -asuisia (pimiäsä, 60).   

 

Morfologia on lähes kauttaaltaan läntisellä kannalla. Monikon genetiivit ovat 

yksikkövartaloisia (linduin, 60), akkusatiivit n-päätteisiä (jos he minun täällä pimiäsä 

kohtawat, 60), inessiivit yksinäis-s:llisiä (näisä ajatuxisa, 60). Allatiivit voivat olla 

kuitenkin paitsi vokaaliloppuisia, joskus myös n-päätteisiä (hänelle, 60; hänellen, 62). 

Abessiivit ovat murteissa laaja-alaisimman yksinäis-t:llisen variantin mukaisia (ilman 

Auringon walota, 60). Monikon 1. ja etenkin 2. persoonan muodot voivat loppua paitsi 

e:hen, myös a:han tai ä:hän (tuletta, 62), mutta indikatiivin monikon 3. persoonan 

imperfektin ja konditionaalin muodot ovat yleensä ainoastaan t-loppuisia (olit, 61). 

Konditionaalin ja supistumaverbien imperfektin yksikön 3. persoonan muodot ovat 

enimmäkseen loppuheittoisia (rupes, tahdois, 61), samoin kuin kolmannen persoonan  

ns:lliset possessiivisuffiksit usein (ainoastans, 61).  

 

Sanastoltaankin teos enimmäkseen on pipliasuomen tapaan länsimurteista, minkä voi 

huomata esim. jo näytteen liki- ja tygö-adverbeista (61, 60). Vaikutelmaa korostavat 

teoksen lukuisat ruotsalaiset lainasanat (esim. yö-kor(t)teria, 60 ja 61), joiden 

kirjoitustapa saattaa (raamatullisten lainojen tavoin) olla lähdekielen tarjoaman mallin 

vuoksi muuta kielenkäyttöä vanhahtavampi.
7
 Joudunkin tässä tutkimuksessa 

selvittelemään myös lainasanojen merkintäkysymyksiä. Syntaktisten muutosten 

selvittelyn olen sen sijaan joutunut jättämään tarkastelun ulkopuolelle.
8
 

 

                                                 
7 Uusiakin sanoja lainat ovat teokseen silti tuoneet. Esim. teoksen johdannon lopulla mainitut 
engelsmannit (s. VI) esiintyvät kirjasuomessa ilmeisesti ensimmäisen kerran, sillä VKS:n mukaan 
’englantilainen’ on vanhassa kirjasuomessa ainoastaan engländeri tai englenderi.  
8 Edellisestä tekstikatkelmastakin voi kuitenkin huomata eräät frekventeimmät vanhan 
kirjasuomen syntaksille ominaiset piirteet. Vanhalle kirjasuomelle ominaisesti artikkelitkin on 
tunnollisesti suomennettu, ja niin tekstistä pistävät silmään etenkin yksi-pronominin lukuisat 
esiintymät (yxi iso kartano, 60); vastaavalla tavalla ovat syntyneet myös monet se-tapaukset, 
vaikka lopputulos on suomen lauserakenteiden kannalta luontevampi (sen vaaran; sen kartanon, 
61). Myös possessiiviset pronominit ja (etenkin yksikön 1. persoonan) pronominisubjektit on 
yleensä aina käännetty, vaikka pelkkä possessiivisuffiksi tai persoonapääte olisi riittänyt (esim. 
minun askeleni, 60; Nyt näen minä, mp.).  Samaten sanajärjestys heijastaa germaanisten kielten 
mallia.  Etenkin inversio on tavallista (mihingä taidan minä paeta, 60; Siis löi hän kätensä yhteen, 
61; Mikä teidän on nimenne, 62). Monet rakenteet ovat lähes sellaisenaan kääntyneet suomeen.   
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Painosten erojen tarkastelusta kielen muuttumisen tutkimukseen 

 

Vaikka Malmbergin Kristityn vaellus -suomennoksen ensimmäinen painos (1809) on  

kieleltään etupäässä vanhan läntisen tradition mukainen, myöhemmissä painoksissa 

(1815, 1822, 1828, 1835, 1848, 1857, 1863 ja 1879) teoksen kieltä on uusittu.  Tämä 

nykysuomen taitteeseen ulottuva painossarja luo jo kuvaa koko varhaisnykysuomen 

kehityksestä,
9
 varsinkin kun muutokset suhteuttaa Malmbergin muiden töiden kieleen. 

Vanhat teoksethan on pitkään voitu julkaista uudestaan sellaisenaankin tai vain 

häiritsevimmiksi koetuilta piirteiltään korjattuina, mutta uusien teosten tarkastelu tuo 

esille kulloisenkin ajankohdan kielenkäytön ratkaisut heti tuoreeltaan. Malmbergin 

muista teoksista osa on Kristityn vaellusta murteellisempia, osa taas hivenen 

pipliasuomalaisempia, mutta sisällöltään teokset ovat käytännössä kaikki hengellisiä 

(kaunokirjallisuudeksi luokiteltavaa Almqvist-käännöstä myöten) ja myös suomennoksia 

(Bunyan 1834, Hoburg 1835, Lenngren 1839, Hübner 1843 ja Almqvist 1843), lyhyttä 

Kirkko-Virttä (Malmberg 1834) lukuun ottamatta (teosten kieleltään uusittuina 

painoksina huom. lisäksi Malmberg 1837 ja 1863
10

, Bunyan 1861 ja Almqvist 1843b) 

Tällainen tuotanto avaa uuden näkymän varhaisnykysuomeen, sillä niin hengellinen kieli 

kuin käännöskirjallisuuskin ovat aiemmassa 1800-luvun tutkimuksessa jääneet vähälle 

huomiolle. 

 

1800-luvun kirjasuomen kehitystä on aiemmin tutkittu lähinnä muun kirjakielen 

kehityksen osana (näin etenkin Rapola 1933 ja 1945). Pulkkisen (1972) yksityis- 

kohtaisempi esitys keskittyy tunnetuimpiin 1800-luvun kielenkäyttäjiin. Lehikoisen ja 

Kiurun (1998 [1989]) teos luo jo systemaattisemman kuvan useiden kielenpiirteiden 

kehityksestä. Häkkinen (1994) kokoaa yhteen tähänastisen tutkimuksen tulokset. Vaikka 

ainoastaan kuuluisimpien kirjailijoiden tuotantoa on selvitelty yksityiskohtaisemmin, 

yleiskuva 1800-luvun kirjasuomen kehityksestä on siis olemassa, joskin varsinaisia 

erikoistutkimuksia on tehty vain niukasti.
11

 

 

                                                 
9 Ikola (1965) katsoi varhaisnykysuomen päättyvän n. 1870, Häkkinen (1994: 15) n. 1880/1890.  
10 Kirkko-Virren vuoden 1867 painosta en vapaakappalekirjastoistakaan valitettavasti ole 
löytänyt.    
11 Ruoppila (1977) on esim. tarkastellut sijamuodoista 1800-luvulla käytyä keskustelua, Häkkinen 
(2000) sijajärjestelmän vakiintumista, molemmat lähinnä kielioppien pohjalta. Yksittäisistä sijoista 
perusteellisimmin on tutkittu eksessiiviä (Särkkä 1970) ja prolatiivia (Suoniemi–Taipale 1994). 
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Lähdepohjaltaan varhempi tutkimus on kuitenkin jäänyt kapeaksi. Vaikka suurin osa 

varhaisnykysuomen kaudella julkaistusta kirjallisuudesta oli vielä hengellistä (Suojanen 

1985: 124), tämän kielellistä kehitystä on Penttilän (1931) ja Puukon (1946) jälkeen 

selvitetty vain vähän, sillä muutokset etenivät nopeammin maallisen kirjallisuuden 

piirissä. Lehikoinen ja Kiurukin (1998 [1989]) ovat tarkastelleet suurimmaksi osaksi vain 

maallista kieltä.
12

 Ainoastaan Verronen (1969) on opinnäytetyössään pyrkinyt ottamaan 

tasapuolisemmin huomioon myös hengellistä kieltä. Varhaisnykysuomen kehityksestä ei 

kuitenkaan saa kokonaiskuvaa, ellei myös uskonnollista, käännettyä ja vähemmän 

kuuluisien kirjoittajien teoksia tutkita. Olenkin siksi päätynyt kokoamaan oman 

tutkimukseni vertailumateriaaliksi aiempaa kattavamman aineiston tarkastelemalla 

suppeiden (mutta vähintään 16 sivun) otosten pohjalta kaikkia niitä kirjoja, jotka 

Vaseniuksen (1878) mukaan ilmestyivät vuosina 1809–1843, jolloin Malmbergin omat 

teokset alun perin ilmestyivät. Kieleltään hitaammin muuttuneita uskonnollisia kirjoja 

olen kuitenkin tarkastellut vuoteen 1848 asti ja täydennykseksi olen tarkastellut vielä 

vuonna 1850 ilmestyneitä maallisia kirjoja.
13 

Myöhemmästä uskonnollisesta kielestä olen 

lisäksi lukenut vastaavanlaiset otokset kaikista vuosina 1860
14

 ja 1870
15

 ilmestyneistä 

uusista teoksista sekä nimikkeiltään karsitun otoksen vuosina 1880
16

 ja 1890
17

 

julkaistuista teoksista (näiden pohjana myös Vasenius 1887 ja 1892). Uusintapainosten 

kielen kehitystä olen tarkastellut Raamatun, virsikirjan ja kahden muun teoksen (Wilcock 

1779 ja Hamnerin 1801) painossarjojen pohjalta. Näiden ja Kotuksen 1800-korpuksen 

pohjalta kuva myös vuosisadan jälkipuoliskon kielen kehityksestä tarkentuu, vaikka 

tutkimukseni painopiste onkin vuosisadan alkupuoliskolla, Malmbergin oman ajan 

kielessä. 

 

                                                 
12 Lehikoisen ja Kiurun esittämät kronologiset tiedot pohjautuvat etupäässä Suomen Sana -
antologiasta (1963–1967) tehtyihin laskelmiin, jotka oppikirjan uusitusta laitoksesta (1998) on 
jätetty pois. Itse antologiassa 1800-luvun uskonnollista kirjallisuutta on kuitenkin vain vähän, joten 
laskelmat antavat luotettavan kuvan korkeintaan maallisen kielenkäytön vakiintumisesta. 
13 Akiander 1850; Andersen 1850a, b ja c; Gottlund, C. A. 1850; Grimm 1850; Gripenberg 1850; 
“Kertomuksia Jokapäiväisestä Elämästä” 1850; Lilius, Aukusti 1850: Reinholm 1850; Reuter 1850 
ja Räty 1850 
14 Besser 1860; Carlsson 1860a ja b; Huhn 1860a ja b; Luther 1860; Rosenius 1860 a ja b; 
Rännäri 1860 sekä “Ystävällisiä muistutus- ja varoitus-sanoja” 1860. 
15 Bengel 1870; Hirvinen 1870; ”Jessy Allan” 1870; ”Jokapäiväistä leipää” 1870; Kristillisen 
rakkauden työt 1870; Langhans 1870; Lauren 1870; Lönnrot 1870a, b; Stretton 1870; Strömborg 
1870; ”Thirza” 1870. 
16 Tarkasteltavaksi on valittu kunkin alaryhmän aakkosissa viimeinen teos: Sandberg 1880; 
Stretton 1880; Tanskanen 1880; Törmälä 1880; Uusi Suomalaisen virsikirjan ehdoitus 1880; 
Valon säkeniä 1880; Vanha Testamentti 1880; Westerback 1880; Zacheus 1880. 
17 Tarkasteltavaksi on valittu kunkin alaryhmän aakkosissa ensimmäinen teos: Alfvegren 1890; 
Almberg 1890; ”Anna itse ensin anteeksi” 1890; Drummond 1890a ja b; Evankelinen valkeus 
1890; Fricke 1890; Holmgren 1890; Pelastusarmeijan sotalauluja 1890. 
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II VIERAIDEN GRAFEEMIEN VÄISTYMINEN  

 

 

Vanhan kirjasuomen ja nykysuomen ortografian keskeisiä eroja on, että vanhassa 

kirjakielessä käytettiin enemmän kirjaimia b, c, d, f, g, q, x ja z. Näiden käyttö rajoittui 

sittemmin tuntuvasti, tiettyjen astevaihtelutapausten lisäksi vain lainojen ja nimien 

kaltaisissa vierasperäisissä muodoissa tavattavaksi.  Vieraiksi grafeemeiksi kutsuttavissa 

olevia kirjaimia tavattiin myös tietyissä kirjainyhtymissä ja digrafeissa, jollaisia käytettiin 

muutenkin nykyistä runsaammin (esim. ph:ta f-äänteen merkintään). Jotkin vieraat 

grafeemit (esim. c ja q) väistyivät perisuomalaisen sanaston merkinnästä käytännössä jo 

vanhan kirjasuomen kaudella Ruotsin vallan aikana, mutta useimpia käytettiin vielä 

tämän jälkeenkin. Tässä tarkastelen tällaisia vasta 1800-luvulla varhaisnykysuomen 

kaudella karsiutuneita grafeemisia merkintätapoja, tarkemmin sanoen sitä, kuinka ts-

yhtymäksi kehittynyt tz-merkintä, ks-yhtymän x-merkintä, nasaalien ja l:n jälkeisten 

klusiilien mb, ld, nd ja ng- merkintä, eräiden lainojen  ph- ja  f-merkintä  sekä joidenkin 

astevaihtelureliktien ja monien lainasanojen klusiileiltaan soinnilliset kirjoitusasut 

väistyivät nykyisten kirjoitustapojen tieltä. Tarkastelen osin siis myös lainasanaston 

(mutten nimistön)
18 

merkinnässä tapahtuneita muutoksia. Jo Rapola (1933) selvitteli 

useimpien ortografiapiirteiden kehityksen ajallisia ääripisteitä, tosin hyvin yleis- 

katsauksellisesti. Nämä tiedot ovat siirtyneet vain vähän täydentyneinä myöhempiin 

yleisesityksiin (Pulkkinen 1972; Lehikoinen – Kiuru 1998 [1989]; Häkkinen 1994), joten 

merkintätapojen tarkemmasta kehityksestä on vain niukasti tietoa.   

 

Vieraiden grafeemien ja grafeemiyhtymien merkinnän kehitys 

 

1800-luvun kahta ensimmäistä vuosikymmentä on kirjakielen historiassa luonnehdittu 

hiljaiselon ajaksi, edellisen vuosisadan kehityksen jatkoksi (Ikola 1965: 36–37). Vaikka 

jo vuonna 1807 arkkirunoilija Carl Borg kokeili ja propagoi soinnillisista klusiileista ja 

z:sta (muttei x:stä) luopumista eräässä julkaisematta jääneessä, mutta laajalti kopioidussa 

työssään (Salokas 1923: 183; Lauerma 2004a), ainakin Vaseniuksen (1878: 217–264) 

                                                 
18 Nimistön merkinnän kehitys on kulkenut osin omia teitään (ks. esim. Paikkala 2004) eikä se 
suoraan heijasta muuta ortografian kehitystä. 
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luettelemissa 1800-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä ilmestyneissä uusissa kirjoissa 

nämä sittemmin yleistyneet uudet merkintätavat näkyvät korkeintaan satunnaisesti.
19

 

Malmbergin Kristityn vaellus -suomennos (Bunyan 1809) ei tästä juuri poikkea.
20

  Heti 

1810-luvun alusta alkaa kuitenkin käynnistyä laajempi ortografian uudistuminen, joka 

heijastuu vähitellen Kristityn vaelluksen myöhempiin painoksiin. 

 

tz > ts 

 

Vanhan kirjasuomen tz oli käytössä vielä Malmbergin Kristityn vaellus -suomennoksen 

ensimmäisissä painoksissa. Vasta vuonna 1835 ilmestyneessä 5. painoksessa tz on 

systemaattisesti muutettu ts:ksi (esim. itze, 1809: 4 > itse, 1835: 4; katzoi, 1809: 21 > 

katsoi, 1835: 21; wiherjöitzi, 1809: 167 > wiherjöitsi, 1835: 171; ylitze, 1809: 186 >  

ylitse, 1835: 191). Murteissa äänteellisesti omaan suuntaansa usein kehittyneet prolatiivit 

poikkeavat tässäkin kuitenkin osin valtaedustuksesta. Teoksen prolatiiveista osa on tten-

päätteisiä ja tällaiset on ts:llistetty vasta etupäässä 7.:ssä, mutta myös 8. painoksessa  

(esim.  siwutten, 1809: 103, kahdesti  > siwuitse, siwuitsen, 1857: 84 > siwuitse, 1863: 7;  

wieritten, 1809: 168 > wieritse, 1863: 123). Viimeistään näissä painoksissa on myös 

ts:llistetty eräät satunnaiset tt- ja t-muodot (seittemä/llä, -ldä, 1809: 189 > seitsemä/lä, -

ltä, 1857: 151; weitellä, 1809: 173 > weittellä, 1857: 138 > weitsellä, 1863: 127), joskin 

                                                 
19 Vaseniuksen (1878: 217–264) luettelemissa 1800-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä 
ilmestyneissä 15 teoksessa ei huomatakseni kuvastu vielä edes Lizeliuksen maalliseen 
kirjallisuuteen tuoma tz  > ts -muutos eikä nasaalien ja l:n jälkeisten klusiilien soinniton 
merkintäkään ole ainakaan laajemmin yleistynyt.  Rantasen (1956) tutkimissa almanakkojen 
liitekirjoituksissa on sen sijaan jo ts (paitsi 1808, jolloin yhtymää merkittiin pelkällä z-kirjaimella). 
20 Yllättävää on ainoastaan c-kirjaimen poikkeuksellisen niukka käyttö lainasanojenkin 
merkinnässä. Sanat Kristus ja Kristitty on johdonmukaisesti kirjoitettu k:lla, vaikka sekä saksassa 
että pitkään ruotsissakin vastaavat sanat kirjoitettiin chr-alkuisina, mikä oli tavallista 
myöhemmässäkin 1800-luvun kirjasuomessa. k:llinen kirjoitusasu viittaa Malmbergin nojautuneen 
vuoden 1777 ns. Räävelin Raamattuun. Tässä k:ta käytettiin myös vierasperäisissä sanoissa, 
toisin kuin vuoden 1758 ja 1776 Raamatussa (Puukko 1946: 250). Kristityn vaelluksessa c:tä 
käytetään vain muutamassa lainasanassa ja yhtä lukuun ottamatta vain ch-yhtymässä (interjektio 
Ach, 1809: 42;  Acti, 1809:143; mon. gen. Cherubimein, 1809: 10; yks. gen. Katechismuxen, 
1809: 125). Interjektiosta c sittemmin poistetaan (Ah, 1835: 43) ja lainasanoissa c(h) korvataan 
k:lla (1857: 115; 1863: 13; 1848:  97). Muutoin c(h)-merkintää tapaa satunnaisesti ainoastaan 
nimissä ja Raamatun kirjojen lyhenteissä, joten en käsittele tätä lähemmin, vaikka Malmbergin 
eräissä muissa suomennoksissa c(h):n käyttö on hiukan yleisempää. Kristityn lesken ja lasten 
vaelluksessa Christus-nimen lisäksi eräät siihen läheisesti liittyvät johdokset on kirjoitettu ch-
alkuisina (esim. Christitty, Bunyan 1834: 3), samaten Hoburg-suomennoksessa (esim. 
Christikunnasamme, 1835: 3, Christillisyys, mt. 105; muiden sanueiden sanoista huom. myös 
esim. Catechismus, 92).   
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pari tällaista on muutettu aiemminkin (metän, 1809: 78 > metsän, 1828: 78; watastansa, 

1809: 79 > watsastansa, 1848: 64). 

 

Vuonna 1834 ilmestyneessä Kristityn vaelluksen jatko-osassa on jo käytössä ts (esim. 

itsensä, Bunyan 1834: 8), joskin tämän rinnalla on esikoiskäännöstä runsaammin myös 

murteellista edustusta. Eräät itse-sanan (mts. 9, 19, 75) ja  lukusanan seitsemän (238, 

248) esiintymät ovat tt:llisiä (samaten kattoiwat, 142-143), jotkin metsä-sanan 

heikkoasteiset muodot yksinäis-t:llisiä (huom. myös metittynyt, 242). Teoksessa on 

hiukan myös yksiselitteisen savolaista  ht-edustusta. Yksi henkilöistä on nimeltään 

Tulkihtia (esim. 48) ja  ht:llisiä ovat myös eräät mehtä-alkuiset yhdyssanat (123, 148, 

174), muutamat kutsua-verbin esiintymät (kuhtui, 206; kuhtumisia, 207)  ja pari muuta 

muotoa (tarwihtewallen, 205; merkihtemätä, 233). Teoksen 2. painoksessa ht:lliset 

muodot on ts:llistetty Tulkihtia-nimeä  lukuun ottamatta (muuttamattomana esim. 1861: 

37), mutta joitain  tt:t -merkintöjä on jäänyt ennalleen (ittekseni, 1861: 58; metälle, mt. 

145, metät, 169, metittynyt, 185; kerran myös ht:stä muutettuna merkittemättä, 1861: 

178). Lenngren-suomennoksen (1839) nimilehdellä on  muoto ruotiksi, mutta Hoburg- 

(1835) ja Hübner-suomennokset (1843) ovat johdonmukaisesti  ts:n kannalla. Almqvist-

suomennoksen vanhemmassa versiossa (1843a) on vielä etenkin tt-edustusta, mutta 

myöhemmän version ts:llisyyttä varioi vain satunnainen kahtoo-muoto (1843b: 22).  

 

ts alkoi tulla käyttöön jo 1700-luvun puolella. Varhaisin systemaattinen käyttö on 

jäljitetty Cygnaeuksen Tukholmassa vuonna 1774 julkaisemaan Millerin raamatun- 

historiaan  ja tätä edeltäviin Lindin asetussuomennoskäsikirjoituksiin vuodelta 1772. 

Merkinnöissään horjahtelevan Gananderin lisäksi ts:ää käyttivät 1790-luvulla mm. 

Siionin Virsien suomentaja Lagus ja  luonnonopin laatija Frosterus. (Rapola 1927, 1933: 

94–95.) 1800-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä ts-merkintää on kuitenkin vain 

almanakkojen liitekirjoituksissa (ks. alaviite 19) ja asetusteksteissä.  Juteini siirtyi heti 

vuodesta 1810 ts-merkintään, jota Renvall (1810: 12, 1811: 47–48 , huom. erit. alav. 24) 

oli alkanut suosittaa. Vaikka almanakkakirjoitukset välillä palasivatkin vanhaan 

merkintätapaan (1811, 1814–1815, 1818–1819, ks. Rantanen 1956), vuosikymmenen 

lopulla ts-merkintä alkoi yleistyä. tz:stä oli luovuttu kirkkokäsikirjassa (Käsikirja 1817), 
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Edmanin (1818) Naahum-suomennoksessa ja Hornborgin (1818) faabelikokoelmassa, 

mutta ennen kaikkea kansanrunojulkaisuissa (Gottlund 1818, von Schröter 1819), joissa 

tavattiin myös savolaista ht-merkintää. Vuonna 1820 perustamassaan Turun Wiikko-

Sanomissa von Becker korvasi tz:n ht:llä, osin myös tt:llä, mutta siirtyi jo seuraavana 

vuonna käyttämään enimmäkseen ts:ää, tosin prolatiivit t:llisinä säilyttäen eikä täysin 

johdonmukaisesti (Eteläaho 1954: 89–93). ht:n, tt:n ja ts:n kamppailu käy hyvin ilmi 

myös 1820-luvun almanakkakirjoitusten variaatiosta.
21

  Vaikka hengellisessä kielessä 

käytettiin vielä tz-merkintääkin, juuri ts:ää alettiin täälläkin käyttää jo aivan 

vuosikymmenen alusta (huom. Matthias Gottlund 1821; Terstegen 1820).  tz olikin 

Penttilän (1931: 85) mukaan harvinainen jo 1820-luvun uusissa hengellisissä kirjoissa, 

vaikka tämän kannalla olivat kuitenkin huomatakseni vielä Murray (1822), osin Dahl 

(1826) ja Arndt (1828). Uudesta maallisesta kirjallisuudesta tz-merkintä oli jo 1830-

luvulle tultaessa käytännössä väistynyt (vrt. kuitenkin pietarilaista Aapiskirjaa 1833), 

mutta harvinaista tämä oli jo hengellisissäkin teoksissa. Renqvist
22

 käytti ts:ää osin 

varhaisimmasta tuotannostaan alkaen, mutta välillä hän palasi tz-merkintään (Terstegen 

1833, Renqvist 1835a). Tätä myöhemmin tz:ää  käytti vielä Rapolan (1933: 95) esille 

nostama Helenius (virsikirjassaan 1837), joka sanakirjassaan (1838) siirtyi käyttämään z-

merkintää. ts:n rinnalle jäi tt:n ohella kuitenkin vielä ht  varioimaan hengellistäkin kieltä 

(huom. etenkin Kemellin Kempiläinen 1836a ja  Tarvasen Schmid- ja Tengström-

suomennokset 1836; harvinaistuvana Gossner 1838 ja satunnaisemmin varioivana vielä 

esim. Luther 1841). 1840-luvun alussa (1841)  ts omaksuttiin virsikirjaan (Väinölä 1995: 

16), vuosikymmenen lopulla  kirkkokäsikirjaan (Käsikirja 1848). Uuteen testamenttiin ts-

merkintä pääsi vuonna 1852, koko Raamattuun 1853 (Puukko 1946: loppuviitteet 15 ja 1 

s. 432–433; Rapola 1933: 95). Vaikka tz säilyi hengellisessä kielessä pitempään, ts-

merkintään päädyttiin lopulta maallista suoraviivaisemmin tt- ja ht-yhtymiin siirtymisen 

jäätyä uskonnollisessa kielessä harvinaisemmaksi. 

 

                                                 
21 1820 ht, 1821–1822 ts ~ ht, 1823 ts, 1824 tt ~ ts, 1826 ts ~ tt, 1827 tt, 1828 ts ~ tt, 1829 tt ~ ts.  
 
22 Renqvistin laajan tuotannon (josta olen itse osin tarkastellut vain Vaseniuksen, 1878: 147–148 
ja 1880: 198–199 mainitsemia ensipainoksia) selvityksenä ks. Laine – Perälä (2005).  
 
 



 

21 
 

x > ks 

 

Vanhan kirjasuomen käytäntö merkitä ks-yhtymää x-grafeemilla säilyi Kristityn 

vaelluksessa pitkään. Varhaisimmat, epäsystemaattisiksi jääneet ks-merkinnät ovat vasta 

teoksen 5. painoksessa. Vaikka tämän esipuhe on vielä x:n kannalla, varsinaisen tekstin 

ensimmäisessä kappaleessa on laakso (1835: 1). Jo tapauxesa-muodon (s. 2) myötä 

kuitenkin palataan vanhan x-merkinnän kannalle, joskaan ei vielä aivan systemaattisesti. 

Muutamassa eri riville jaetussa muodossa on teoksen alkupuolella vielä ks (huokauk-silla 

2; taak-sensa, juok-suans, 5; saadak-seni 6; juok-see, 13), mikä kertoo x:n tavuttamista 

nähtävästi jo hiukan vierastetun muita x-merkintöjä enemmän. ks:ään siirtyminen jäi 

kuitenkin vain aikeeksi (tai latojan horjunnaksi), sillä edempää 5. painoksesta on 

löydettävissä enää vain satunnaisia ks-merkintöjä (esim. hiuksensa, 27; taaksensa, 97; 

Laakson, 107; ruotsalaisen originaalin yhdysosien mukaan  pok-staweilla, 168). 

Systemaattiseen ks-merkintään siirrytään vasta teoksen 6. painoksessa (1848), vaikka 

Malmbergin muut teokset olivat jo ensimmäisistä (Bunyan 1834 ja  Malmberg 1834) 

alkaen ks-merkinnän kannalla. 

 

Uutta merkintätapaa  puolsi ensimmäisenä Renvall (1810: 13 ja erit. 1811: 44–45). 

Juteini otti ks:n käyttöön heti tuoreeltaan osin aiemmista, vielä vanhan ortografian 

kannalla olleista  runoista toimittamassaan teoksessa  Kirjoituksia (1810). Juteinin teoksia 

laajemmalle ks:n käyttö ei 1810-luvulla juuri vielä levinnyt. Vuonna 1820 ks ilmaantui 

ensin kerran almanakan liitekirjoitukseen ja samana vuonna ilmestymisensä 

aloittaneeseen Turun Viikko-Sanomiin.  Jääskeläisen (1969: XII–XIII) mukaan x:n käyttö 

rajoittui varhaisnykysuomessa joihinkin hengellisiin teoksiin ja lakikieleen. Penttilän 

(1931: 84–85) mukaan ks oli jo 1820-luvulla tavallinen maallisessa kirjallisuudessa, 

mutta hengellisessä kirjallisuudessa käytettiin vielä x:ää. Aivan näin suoraviivainen x:n ja 

ks:n distinktio ei kuitenkaan ollut. Turun Wiikko-Sanomissa saatettiin vuosikymmenen 

loppupuolellakin käyttää x:ää paitsi joissain hengellisissä teksteissä, myös asetus- ja 

joskus runoteksteissäkin. Toisaalta monissa 1820-luvulla julkaistuissa hengellisissäkin 

kirjoissa käytettiin jo ks:ää (varhaisimpana Pietarissa painettu Gossner 1822) ja  

vuosikymmenen lopun uusissa hengellisissä kirjoissa x oli jo harvinainen (huom. 
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kuitenkin Arndt 1828). Valistushenkisissä maallisissa kirjoituksissakin saatettiin 

myöhemminkin käyttää x:ää (almanakkakirjoituksissa heti 1821–1822, Franklinin 

neuvokirjassa 1826 ja satunnaisesti vielä Oulun Wiikko-Sanomissakin 1829). 

Asetusteksteihin ks vakiintui vasta vuodesta 1827 alkaen. 1830-luvulla ks oli jo 

maallisesta kirjallisuudesta käytännössä väistynyt (huom. kuitenkin Säändö 1832 ja osin 

Aapiskirja 1833), mutta vielä vuosikymmenen alkupuoliskolla noin joka toisessa uudessa 

hengellisessä kirjassa oli vielä x, lähinnä Renqvistin (huom. vielä Schultenius 1836) 

pitkään noudattaman vanhan käytännön vuoksi. Helenius (1837, 1838) jäi puolustamaan 

x:ää tätäkin myöhemmin (Rapola (1933: 79), mutta muuten 1830-luvun jälkipuoliskon 

uusissa hengellisissäkin kirjoissakin on ks. Seuraavan vuosikymmenen alussa 

ilmestyneessä virsikirjassakin (1841) on jo ks (Väinölä 1995: 16), samaten 

(kirkko)käsikirjassa (1848). 1840-luvulta onkin jo vaikea löytää uusia x:llisiä teoksia 

(huom. kuitenkin Eklundh 1842), sillä Renqvistkin oli jo siirtynyt ks:n kannalle uusissa 

töissään (esim. Dumoulin 1841, Renqvist 1844 ja – vain nimilehdeltään x:llisenä – Steger 

1847). Uuteen testamenttiin ja Raamattuun ks pääsi kuitenkin vasta 1852–1853 (Puukko 

1946: loppuviitteet 15 ja 1 s. 432–433; Rapola 1933: 79).  

 

Klusiilien merkintä nasaalien tai likvidoiden jälkeen 

 

Kristityn vaelluksen ensimmäisessä painoksessa (Bunyan 1809) yksinäisklusiilit on 

vanhalle kirjasuomelle ominaisesti merkitty soinnillisiksi nasaalien tai  l:n jäljessä. 

Tällainen  mb-,  ld-,  nd-  ja (vahvankin asteen) ng-merkintä on teoksessa lähes 

systemaattista. mp, lt,  nt ja nk -merkintää käytettiin  vanhassa kirjasuomessa (ks. Rapola 

1933: 83–85) ja vielä 1800-luvun alkupuolella (Jääskeläinen 1969: 73–77) 

geminaattaklusiilien merkintään. Tällaista on myös Kristityn vaelluksessa (esim. 

wältämätöin, 1809: 64), vaikka geminaatallinen merkintä on jo teoksessa 

vakiintuneempaa. Yksinäisklusiileihin viittaavat mp- ja nt-merkinnät ovat kuitenkin aivan 

satunnaisia (kompastu, 78; kumpanenka, 202, 203; sontaa, 136, kontata, 191), joitain 

suoraan lainanantajakielestä tulevia (Pergamentistä, 4) tai lainoissa jo vakiintuneita 

kirjoitusasuja (hantvärkki, 100, hantvärkkäri, esim. 156) lukuun ottamatta. nk-merkintää 

tavataan (soinnillisen valtaedustuksen rinnalla) muutamissa liitepartikkeliesiintymissä  
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(kerrankan, 85, niinkän, 195, 212; hywinkin, 113, sanoinkin, 126; saanenko, 61, niinko, 

114). lt-merkinnästä on enemmän tietoja, sillä verraten usein varsinkin yhdyssanojen 

jälkiosana tavattava sana kaltainen on usein kirjoitettu myös t:lliseksi (esim. kaltainen, 

118; yks. gen. mingäkaltaisen, 221; mon. part. senkaltaisia, 132) eräiden satunnaisinakin 

muita runsaslukuisempien lt-tapausten lisäksi (esim. yhtään askelta tieldä, 165; ilta-

ruokaa, 72, iltaan, 56;  kultaa, 132, 254; endiseltä tieltä, 22; waltomena, 41; wältin, 99; 

hän tuli-säteildä ylöspoltetais, 20). 

 

Lähimmissä painoksissa on vain satunnaisia muutoksia, joskin etenkin nd-merkintöjä on 

hieman muuteltu varsinkin 3. painoksessa  (esim. unda, 1809: 1 > unta, 1822: 1; händä, 

1809: 12 > häntä, 1822: 12; köndys, 1809: 94 > köntys, 1822: 94; muista yhtymistä 

huom. pengillä, 1809: 59 > penkillä, 1822: 59). Korjaukset todennäköisesti heijastelevat 

tässä painoksessa enimmäkseen tapahtuvaa geminaattaklusiilien kaksikirjaimisen 

merkintätavan vakiintumista (esim.  kyntilätä, 1809: 5 > kynttilätä 1822: 5; 4. 

painoksessa esim. wältämätöin > wälttämätöin, 1828: 64 ja joistain lainoista tätäkin 

myöhemmin, esim. mantelini 'päällystakkini' , 1809: 69 > manttelini, 1848: 56). 

Yksinäisklusiilien merkinnän ensimmäinen systemaattinen muutos on vasta 5. 

painoksessa (1835) tapahtuva mb > mp (esim. ymbäristöldä, 1809: 113  > ympäristöldä, 

1835: 115).  Muita yhtymiä on kuitenkin muutettu vain satunnaisesti (esim. tulduani, 

1809: 67 > tultuani, 1835: 68; huikendelewainen, 1809: 98 > huikentelewainen, 1835: 

100). Vasta 6. painoksessa on enimmäkseen siirrytty lt:hen ja  nt:hen, joskin tässäkin 

painoksessa on vielä joitain  ld-reliktejä (esim. raamattusitaatissa oleva tieldä, 1848: 141) 

eikä  nd:stä ole kokonaan luovuttu (esim. käändymään, 1848: 50; edesandamisens, 1848: 

107). Pahiten kesken on kuitenkin nk-merkinnän vakiintuminen. Vaikka ŋk : ŋŋ -

astevaihtelu on tyypillistä mm. pohjoissavolaisille murteille ja mahdollista 

lounaismurteissakin, monissa murteissa yhtymä on astevaihteluton (Kettunen 1940a: 

kartta n:o 51), joten vanhan kirjakielen ng-merkinnät jäävät  heikossa asteessa 

periaatteessa kaksitulkintaisiksi (Rapola 1933: 123–124).
23

 Kristityn vaelluksen 6. 

                                                 
23 Kaksitulkintaiseksi jää myös merkintätavan digrafisuus, sillä vain velaarinasaalina äännettyä 
ng-sekvenssiä voi pitää digrafina. Samaten ainoastaan soinnittomana dentaalispiranttina 
äännettyä tz-sekvenssiä voi pitää digrafina, ei eri tavuihin kuuluvana äännettyä ts-yhtymää. 
Grafeemisestikaan kirjainyhtymien ja digrafien distinktio ei ole aivan ongelmaton, sillä digrafeista 
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painoksen muodoista, joiden olettaisi nykykielessä vahva-asteisina tulleen muutetuksi 

nk:llisiksi, tosin vain tietyt sanat ja jotkin enimmäkseen ainakaan suoraa äänteellistä 

motivaatiota vailla olevat muotoryhmät on jätetty muita selvästi yleisemmin ng:llisiksi. 

Etenkin Kuningas-sanan esiintymät ovat yleensä aina ng:llisiä, ja myös sanoja wahinko ja 

henki on usein kirjoitettu ng:llisiksi, vaikka ainoastaan possessiivisuffiksillisina muodot 

voisivat olla ääntämykseltäänkin heikkoasteisia.
24

 Ilman äänteellistä motivaatiota myös 

etenkin ka/kä-liitepartikkeleita on n:n jäljessä kirjoitettu g:llisiksi, samoin eräitä sama-

aineksisia pronominimuotoja.
25

 Variaatio on siis tuntuvaa. Nykyisen kaltainen lt-, nt- ja 

nk-merkintä (samoin kuin possessiivisuffiksillisten muotojen vahva-asteisuus) vakiintuu 

vasta teoksen 7. painoksessa (1857).  Käsiteltyjen klusiilimerkintöjen soinnitontumisen 

asteittaisuus käy ilmi myös Malmbergin muusta tuotannosta. Kristityn lesken ja lasten 

vaelluksessa (Bunyan 1834) ei enää käytetä mb:tä ja ld:stäkin on vain puolisen tusinaa 

esiintymää, nekin etupäässä runosäkeistä (esim. sieldä, 26; tosin myös Kuninkaalda, 27 

ja häneldä, 264). nd-esiintymiä on kaksin verroin ja vielä normaalissa tekstissä. Eniten on 

kuitenkin jälleen ng-merkintää, josta valtaosa on gin-asuisia liitepartikkeleita (esim. 

istuimengin, 202; lastengin, 244; systemaattisesti vain kuitengin, esim. 43). Teoksen 2. 

painoksessa soinnillisesta merkinnästä on kuitenkin jäljellä enää vain aivan satunnaisia 

jälkiä, kuten runosäkeeseen jäänyt abl. sulda (1861: 30) ja gen. Langemuksen (mt. 176). 

Malmbergin vuonna 1834 kirjoittamassa Kirkkovirressä on muutaman nd-tapauksen 

lisäksi nk:llisten muotojen rinnalla vielä pari ng-merkintää, jotka kaikki muutetaan jo 

vuoden 1837 jälkimmäisessä painoksessa (Händä > Häntä, ravindosi > ravintosi, kuinga 

> kuinka, kaikki s. 3; maangin > maankin, s. 4). Vuoden 1835 Hoburg-käännöksessä on 

aivan satunnaisten muiden tapausten lisäksi enää vain hiukan ng-merkintää (jonga 20;  

                                                                                                                                                 
on syntynyt usein uusia kirjaimia (esim. suomen ä ja ö ovat kehittyneet ae- ja oe-asuisista 
digrafeista ja myös esim. tz on ladottu etupäässä omalla kirjakkeellaan). 
24 Kuningas-sanan lukuisista yleensä ’Jumalaan’ viittaavista esiintymistä vain kaksi genetiiviä on 
k:llistettu (1848: 107, 150), sanoista wahinko ja henki g:llisiksi merkityt yksikön partitiivitkin ovat 
tavallisia (mt. 36, 51, 56; 38, 74, 122, 133), vaikka nämä ääntämykseltään eivät voikaan olla 
heikkoasteisia, toisin kuin possessiivisuffiksilliset muodot (esim. hengeni, hänen hengensä; 1848: 
75, 78;  Kaupungimme, Kaupunginne, mt. 57; heidän Kuningansa, 152).  
25 Mainituista ka/kä -liitepartikkeleista kaksi kolmannesta on vielä g:llisiä (esim. engä,  mihingä, 
1848: 143;  kenengä, mt. 88; joidenga, mt. 98). Samaten kengän-tyyppiset liitepartikkelit (esim. 
1848: 65, 82) ovat usein g:llisiä, vaikka kin/ka(a)n-liitepartikkelit on enimmäkseen merkitty 
k:llisiksi. jonga ja etenkin mingä-muotojen yleisessä g:llisyydessä voisi nähdä genetiivien yleisen 
heikkoasteisuuden merkinnälle tarjoamaa mallia, sillä kuinka on puolestaan muutettu yleensä 
k:lliseksi (ks. esim. 1848: 99–100). 
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kuinga 16), osin eräissä vierassanoissa (Evangelista, 83; Ewangeliumin, alav. 1 s. 104).  

Bibliahistoriassa (Hübner 1843)  ng:lliseksi on merkitty muutamien  possessiivi- 

suffiksillisten muotojen (hengensä, 21; langonsa 56, 73) ja parin kuinga-tapauksen (64, 

105) lisäksi lähinnä vain kin-liitepartikkeleja, nämäkin usein vain Raamatun henkilöiden 

puheenvuoroiksi merkityissä kohdissa (esim. 1843: 102, 104,  huom. tosin myös 

kuitengin, 83, kungin, 124). Kansakunnan kirjan varhemmassa versiossa (Almqvist 

1843a) on vielä nd-merkintää ja etenkin ng on tavallinen (esim. 1843a: 18), mutta 

teoksen myöhemmässä versiossa vanha merkintätapa rajoittuu Engeli-sanan esiintymiin 

(1843b: 21, 25, 27).  

 

Nykyistä kirjoitustapaa tavattiin vanhassa kirjasuomessa (rt-merkintää lukuun ottamatta) 

vain satunnaisesti ennen 1700-lukua. mb-,  ld-,  nd-  ja  ng-merkintä alkoi väistyä 

Lizeliuksen v. 1775–1776 julkaisemissa Tieto-Sanomissa ja osin Gananderin töissä. 

Renvall (1810: 10, 1811: 40–43) esitti  perustellusti uutta merkintätapaa, joskin hän myös 

suositti vaihtelematonta nk:ta. Sen sijaan uutta merkintää välillä pohtinut Juteini jäi 

vanhalle kannalle. (Rapola 1933: 80–83.) 1800-luvun kahdella ensimmäisellä 

vuosikymmenellä uusi merkintätapa oirehti lähinnä almanakkojen liitekirjoituksissa eikä 

näissäkään kaikissa (huom. lisäksi Gottlund 1818). Klusiilien soinniton merkintätapa 

alkoi laajemmin yleistyä vasta 1820-luvulta alkaen ja tämä kehitys eteni hieman 

vaihtelevaan tahtiin sekä eri konsonanttiyhtymissä että kirjallisuudenlajeissa. 

Jääskeläinen (1969: XIII–XV) on korostanut,  että merkintätavoista mb oli harvinaisin ja 

että myös ld rajoittui lähinnä hengelliseen kieleen mutta että nd-merkintää tavattiin jo 

enemmän ja ng:tä käytettiin pitkään maallisessakin kirjallisuudessa. Penttilä (1931: 84–

85) antaa ymmärtää, että jo 1820-luvulla soinniton merkintätapa oli tavallinen maallisissa 

kirjoissa, muttei vielä hengellisissä. Tosin myös Franklin (1826) on vielä enemmänkin 

vanhalla kannalla  ja Wireniuksen (1827) sanakirjassa on systemaattisesti modernisoitu 

vain mp-merkintä, jollaista tavataan toisaalta myös joissain uskonnollissakin kirjoissa, 

etenkin Renqvistin käännöksissä (Janeway 1822 ja Kempiläinen 1829). 1830-luvun 

alkupuolella julkaistiin enää harvoja uusia teoksia, joissa kaikki neljä äänneyhtymää oli 

merkitty soinnillisiksi (huom. kuitenkin  Kolme kanssapuhetta 1832, Tolpo 1832 ja 

Lapsuuden-kirja 1835; maallisista kirjoista vain Säändö 1832). Renqvistin töissäkin on 
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yleensä ainakin mp (paitsi 1830) ja (Arndtia 1832 lukuun ottamatta) lisäksi kin, ka(a)n -

liitepartikkelit on usein merkitty k:llisiksi (Topp 1833, Terstegen 1833, Bernieri 1834 ja 

samaten vielä Schultenius 1836; muiden teoksista tähän tapaan  myös Wallin 1836 ja 

Strandbergin Kempiläinen, 1836b), mutta myöhemmin myös lt- ja nt-merkintä alkaa olla 

Renqvistinkin töissä tavallisempaa (Renqvist 1835a ja b, Fresenius 1836). Toisaalta 

maallisessakin kirjallisuudessa tavattiin vahvan asteen ng-merkintää vielä 1830-luvulla, 

etenkin sen alussa,  huomatakseni Ahlholmilla (1830), Lagervallilla (1831) sekä 

yksittäisten ld- ja nd-tapausten lisäksi Böckerillä (1833) ja vielä Aejmelaeuksellakin 

(1838).  Jo 1830-luvun lopulta uusissa hengellisissä teoksissakin on käytetty vanhaa 

merkintätapaa etupäässä satunnaisesti, joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Helenius on 

virsikirjassaan (1837) vanhalla kannalla eikä hänen sanakirjassaankaan (1838) 

soinnitonta merkintää juuri ole. 

 

Lehdistä vanhalle kannalle jäi (Juteinia lähellä ollut) Sanan Saattaja Wiipurista, jonka 

merkintä alkoi modernisoitua vasta 1840-luvun alussa. Tällöin virsikirjassakin (1841) 

enimmäkseen siirryttiin uuteen merkintätapaan. Vanhaa merkintätapaa on tämän jälkeen 

käytetty uusissa kirjoissa systemaattisesti tai lähes säännöllisesti lähinnä vain ulkomailla 

painetuissa teoksissa (huom. etenkin Tukholmassa painettu Eklundh 1842 ja jo varioivina 

Pietarissa painetut Baird 1843  ja Uusi Evangeliumi Kirja 1844). Myöhäinen, mutta tässä 

suhteessa systemaattinen Tolpo (1848) jää yksittäistapaukseksi, jota tekijänkin on 

loppusanoissaan  (s. V) täytynyt selitellä. Muuten jo 1840-luvun puoliväliä lähestyttäessä 

vanhasta on jäljellä enää horjuntaa lähinnä vain n:n jäljessä. nd-merkintä käy 

hengellisissä teoksissakin yhä harvinaisemmaksi (esim. Sellergren 1842: 9, 11, 20 mutta 

enää 1843: 6; Lutherin saarnassa 1845c: 7, 15; Stark 1847: 4). Sporadista ng-merkintää 

tavattiin vielä myöhemminkin,  etenkin sanoissa engeli, sangari, kaupungi, (Pyhä) Hengi 

ja evangeliumi, mutta merkintä horjui nk-yhtymän astevaihtelun murre-erojen vuoksi 

kuitenkin myös vahva-asteisten yleistysten suuntaan ja etenkin sanojen kaupunki, 

vahinko, kuningas, langeta ja henki heikkoasteisia muotoja kirjoitettiin pitkään vahva-

asteisiksi (Jääskeläinen 1969: XIV, 45–48). Aivan kuten esim. sosiolingvistien tutkimissa 

tasaantuvissa kansanmurteissa, myös kehittyvän kirjakielen variaatiossa on odotuksen- 

mukaisesti myös leksikaalisia eroja. Vaikka vuoden 1852 UT:n (Puukko 1946: 
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loppuviitteet 15 ja 1 s. 432–433) ja vuoden 1853 Biblian on katsottu vakiinnuttaneen 

nasaalien ja l:n jälkeisten klusiilien soinnittoman merkinnän vanhalle kannalle jäänyttä 

Juteinia lukuun ottamatta (Rapola 1933: 81–82), vielä vuoden 1853 Bibliassakin on 

lainasanoina engeli ja ewangeliumi. Edellinen k:llistettiin 1862, jälkimmäinen vasta 

1896–1897. Satunnaisia nk > ng -korjauksia tehtiin vielä Kiven teoksiin (esim. Saarimaa 

1934: 300). Vähäistä horjuntaa tavattiin siis myöhemminkin vuosisadan jälkipuoliskolla. 

 

Astevaihtelun d- ja g-reliktit 

 

Malmbergin Kristityn vaellus -suomennoksen astevaihtelusuhteissa ei tapahdu suuria 

muutoksia, vaan kehitystä on havaittavissa lähinnä vain joissain yksityiskohdissa. 

Merkittävimmäksi muutokseksi jää luopuminen eräiden muotoryhmien heikko- 

asteisuudesta. Teoksen 5.–7. painoksessa siirrytään vahvaan asteeseen i-loppuisten 

diftongien ja possessiivisuffiksien edellä (esim. tahdoi, 1809: 3 > tahtoi, 1835: 3;  löydäis, 

1809: 58  > löytäis, 1835:  60; Lainsa, 1809: 145 > Lakinsa, 1835: 149; tahdoisimma, 

1809: 185 > tahtoisimme, 1848: 142; annoit, 1809: 136, 137 > antoiwat, 1857: 108, 

109).
26

 Possessiivisuffiksilliset ominaisuudennimet on edellisiä johdonmukaisemmin 

muutettu vahva-asteisiksi vasta teoksen 7. painoksessa (esim.  kuuliaisudeni, 1809: 228 > 

kuuliaisuuteni, 1857: 181; Autuudes, 1809: 241 > autuutes, 1879: 191; hulluudens, 1809: 

58 > hulluutensa, 1857: 50).
27

 Muuten t:n astevaihtelu pysyy ennallaan
28

 ja k:n 

                                                 
26 Mm. annoi -tyyppiset ja monikon 3. persoonan muodot on muutettu vahva-asteisiksi vasta 
teoksen 7. painoksessa. Muutamia muita heikkoasteisia muotoja tavataan tosin vielä teoksen 9. 
painoksessakin (rohwaisi, 1879: 64 ja rohwaistakseni, 108; mon. part. perinnöitä, 1879: 67). 
Malmbergin muista teoksista olen löytänyt ainoastaan leksikaalistumiksi tulkittavaa heikko-
asteisuutta i-loppuisten diftongien edellä (esim. kullaisilla, Bunyan 1834: 12 > kultaisilla, 1861:10; 
temmaisi, Hübner 1843: 90).    
27 Ainoastaan muutamat wanhurskaus-sanan muodot on muutettu vahva-asteisiksi jo 5. tai 6. 
painoksessa (wanhurskaudensa, 1809: 231 > wanhurskautensa, 1835: 237; wanhurskaudeni, 
1809: 214, 221 > wanhurskauteni, 1848: 163, 168). Kristityn lesken vaelluksessa tavataan vielä 
heikkoasteisia possessiivisuffiksillisia ominaisuudennimiä (esim. kylmyydensä ja kowuudensa, 
1834: 8, Jumaludensa, mt. 71). Hoburg-suomennoksessa on vahva-asteisten muotojen rinnalla 
vielä mitättömyydensa  (1835: 32, toisessa painoksessa Arndt-sitaatissa myös 
Christillisyydeensä, 1838: 26). Hübner-suomennoksen eräässä raamattusitaatissa on muoto 
autuudes (1843: 77). Almqvistin  Kansakunnan kirjan ensipainoksessa (1843a) tällaiset muodot 
ovat t:llisiä, mutta teoksen toisessa painoksessa (1843b) ne on muutettu heikkoasteisiksi (esim. 
kauneutensa > kauneudensa,11).  
28  Vasta Malmbergin myöhemmissä suomennoksissa tavataan t:n itämurteista katoedustusta. 
Kristityn lesken ja lasten vaelluksessa (Bunyan 1834) katomuotoja on teoksen loppua kohti 
enenevästi etenkin h:n jäljessä, mutta myös muuten. Enimmät tapaukset on muutettu d:llisiksi  
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astevaihtelussa tapahtuu vain pieniä muutoksia.
29

  d:n ja myös g:n esiintymistä on 

kuitenkin vähentänyt myös eräiden spiranttimerkintöjen relikteinä säilyneiden 

merkintätapojen väistyminen muutamista suffiksaalisen astevaihtelun muodoista (esim. 

sanoden, tygö), g:n osalta hiukan myös radikaalista astevaihtelusta (esim. sugusta). 

 

t:n astevaihtelussa d:llisiä muotoja on Kristityn vaelluksessa käytetty lähinnä eräistä 2. 

infinitiivin instruktiivimuodoista. Näiden d on kadonnut joko teoksen 6. painokseen 

mennessä (sanoden, 1809: 115, 246 > sanoen, 1848: 90, 186; huom. 1809: 44, 87 > 

sanoin, 1848: 38, 70 > sanoen, 1863: 36, 66), tai hiukan useammin 7. painokseen 

mennessä (esim. 1809: 23, 252 > sanoen, 1857: 24, 199; toiwoden, 1809: 207 > toiwoen, 

1857: 165). Vanhassa kirjakielessä yleisesti t-loppuisena tavatusta kiirut-sanasta on myös 

käytetty alun perin d:llistä muotoa (kiirudella, 1809: 2 > kiirulla, 1835: 2 > kiirudella, 

1848: 8 > kiiruudella, 1857: 8). – Pari sanoden -muotoa on Malmbergin Hübner-

suomennoksessakin (1843: 55, 60).   

 

Vertailuaineistoihini on sanoden-tyyppisiä muotoja karttunut vielä 1830-luvulta myös 

maallisesta kirjallisuudesta (Ahlholm 1830: 37, Wallin 1835: 3), Aejmelaeuskin (1838) 

käyttää tällaisia vielä paljon (sanoden esim. 13, 81: toiwoden esim. 38). Virsikirjassa 

(1841) on vielä sanoden (esim. 336: 1-3) ja toiwoden (411: 6). sanoden-muodosta on 

useampia esiintymiä Renqvistillä vielä 1844 (s. 8, 15, 25), mutta 1840-luvun 

jälkipuoliskon hengellisessä kirjallisuudessakin tyyppi on jo harvinainen (huom. 

                                                                                                                                                 
teoksen 2. painoksessa (1861) (esim. yhen, tahon tehä, totuuen, saaha, meijän, kawulla 1834: 
161, 205, 189, 209, 213, 259 > yhden, tahdon tehdä, totuuden, saada, meidän, kadulla 123, 157, 
145, 160, 163, 199). Kirkko-Virteen (Malmberg 1834) on tehty muutos nähäs > nähdäs (1863: 3).  
Lenngren-runokäännös (1839) on täysin d:tön. Almqvist-suomennoksenkin ensimmäisessä 
painoksessa (1843a) on hieman katomuotoja, jotka on d:llistetty teoksen jälkimmäisessä 
painoksessa (Almqvist 1843b) (esim. saaha > saada 10, sywämmensä > sydämmensä 16, 
laiskuuwen > laiskuuden 17, tahon > tahdon 25, tehä 27 > tehdä 26, juohatti > johdatti 29).    
29 Varhaisissa painoksissa on lähinnä muuteltu vain nähdä-verbin aktiivin indikatiivin imperfektin 
1. persoonan muotoja, yleensä j:ttömiksi (esim. näjin, 1809:103, kahdesti > näin, 1835: 105), 
joskin joitain tällaisiksi muutettuja muotoja on sittemmin saatettu jälleen j:llistää (esim. näjin, 
1809: 131, 145 > näin, 1835: 134, 149 > näjin, 1863: 97, 108). Astevaihtelusuhde hk : hw 
yksinkertaistuu 7. painoksessa nykyisin tavattavaksi hk : h -suhteeksi ainakin tuhka-sanan osalta 
(tuhwaxi ,1809: 145 > tuhaksi, 1857: 117). lk-yhtymän heikko aste yksinkertaistuu lv:stä pelkäksi 
l:ksi teoksen 8. painoksessa (esim. jalwoillani, 1809: 44 > jaloillani, 1863: 36). Teoksen 
viimeisessä painoksessa on muutamia alun perin k:llisiksi yleistettyjä muotoja palautettu 
astevaihtelullisiksi (huokaten, 1809: 169 > huo'aten, 1879: 85; palkka-piikan, 1809: 25 > palkka-
piijan, 1879: 17).    
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kuitenkin Tollesson 1847: 18; Fellman 1848: 8). 1800-korpuksessa on myöhemmistä 

sanoden-muodoista hajatietoja vielä vuoden 1847 Suomettaresta ja Anton Liliuksella 

(1850) muoto on vielä tavallinen; kiiruudella-muodosta on tieto eräästä vuoden 1841 

asetuksesta. Bibliassa (1853) on vielä sanoden, mutta tämän jälkeen (jo UT:ssä 1852 

käytetty) sanoen vakiintuu (Bibliassa 1857–1859 ja 1862).      

 

Enemmän tietoja on k:n astevaihtelun g:llisistä relikteistä, etenkin tygö-asuisista 

postpositioista. Vanhalle kirjakielelle ominainen tygö-postpositio on heikkoasteinen, 

vaikka tämä tyvi-sanasta kehittynyt muoto on (länsi)murteissa yleistynyt vahva-asteiseksi 

tykö-asuiseksi muodoksi, millaiseksi se kirjakielessäkin lopulta kehittyi (Rapola 1933: 

117–118; Tuomi 1973).  Malmbergin tygö-asuiset postpositiot muutetaan k:lliseksi vasta 

Kristityn vaelluksen kuudennessa painoksessa (esim. tygö 1809: III > tykö, 1848: III; 

tygön, tygöns, tygönne, 1809: 19 > tykö, tyköns, tykönne, 1848: 20; tygönsä > tykönsä 

1809: 137 > tykönsä, 1848: 106). Kristityn lesken ja lasten vaelluksessa (Bunyan 1834) 

tykö on jo yleistetty k:lliseksi. Hoburg-suomennoksen alussa on vielä muutamia 

satunnaisia tygö-muotoja (1835: alav. s. 13; 20), mutta myöhemmissä teoksissaan 

Malmberg ei tällaisia g:llisiä muotoja enää käytä.     

 

Eräistä produktiivisen radikaalin astevaihtelun piiriin kuuluvista tapauksista Malmbergin 

alun perin käyttämät g:lliset muodot ovat Kristityn vaelluksesta väistyneet samaten 

enimmäkseen teoksen 6. painoksessa (sugusta, 1809: 62, 148, > suwusta, 1848: 51, 114; 

sugustani, 1809: 104 > suwustani, 1848: 82; sugustansa, 1809: 101 > suwustansa, 1848: 

79; polguille, 1809: 205, > polwuille, 1848: 156; polgun, 1809: 169, > polwun, 1848: 130 

> polun, 1863: 124; Polwilugun, 1809: 74 > Polwiluwun, 1848: 60); kuitenkin 

poikkeuksellisesti polguille (1809: 31) jo 3. painoksessa > poluille (1822: 31) ja 

esipuheen lugusa (1809: III) vasta 7. painoksessa > luwussa (1857: 1).  Kristityn lesken 

ja lasten vaelluksessa (Bunyan 1834) on jäljellä vielä pari sugusta-reliktiä (1834: 89, 177 

> suwusta, 1861: 68, 136) sekä pugulla (1834: 262 > puwulla, 1861: 200). Hoburg-

käännöksessä on yksittäinen genetiivi pugun (1835: 59), mutta Hübner-suomennoksessa 

(1843) on useasti muoto sugusta (esim. 77). Kansakunnan kirjan g-relikteistä kertovat 

enää sukusta-asuisiksi k:llistetut muodot (Almqvist 1843a: 4, 1843b: 5). 
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Vielä 1800-luvulla k:n heikon asteen merkinnässä tavattiin ortografisia g-reliktejä 

(Rapola 1933: 88, 117–118, 122), esimerkkien mukaan tosin enää labiaalisessa 

äänneympäristössä. Jo Renvall (1810: 14, 1811: 48–49) kehotti luopumaan g:llisistä 

muodoista. Jääskeläisen (1969: 21–22) mukaan tällaiset olivat 1800-luvulla jo melko 

harvinaisia ja miltei yksinomaan uskonnollisissa teoksissa tavattavia, joskin jotkin hänen 

esimerkeistään ovat lakiteksteistäkin. tygö-muotoja olen 1830-luvulta löytänyt lähinnä 

enää hengellisistä (ja Renqvistin tekemistä) kirjoista (esim. Sturm 1830, Topp 1833, 

Schultenius 1836). Näissäkin on usein ainakin rinnalla myös k:llisia muotoja (esim. 

Gossner 1834, Renqvist 1835b). Heleniuksella on sanakirjassaan (1838) vielä molemmat 

variantit. Virsikirjassa (1841) on jo tykö. Satunnaisina relikteinä tygö-muotoja on 

kuitenkin vielä tavattu (esim. Wanha Saara 1843:11; Krank 1844: 13, 16; Luther 1845c: 

9, 16), mutta 1840-luvun jälkipuoliskolta tällaisia saa jo hakea (Stark 1847: 12; 

Tolpokaan, 1848: 33,  ei ole enää yksinomaan g:llisten muotojen kannalla).  1800-

korpuksen (rukouspäivä)asetuksissa tygö-muotoja on silti vielä 1850-luvullakin (1800-

korpus). sugun-tyyppisiä muotoja ovat  käyttäneet maailmanhistorioissaan vielä Ahlholm 

(1830) ja kerran myös Ticklén (osuudessaan teokseen Lönnrot-Ticklén 1836, 319). 

Renqvistilläkin on vielä satunnaisesti pugusansa (Terstegen 1833: 79).   Lapsuuden 

Kirjassa (1835: esim. 12) on käytetty  su-un, su-usta - muotoja, mutta  Heleniuksella 

(1838) on jo  esim. suku : suwun. Virsikirjassa (1841) g-reliktejä on enää puku-sanasta 

(esim. 113: 2; huom. tosin myös tilapäismuoto lukun, 93: 10). Satunnainen g:llinen 

kirjoitusasu tavataan luku-sanasta vielä Suomettaressa 1847 (Häkkinen 1994: 167).  

UT:sta (1852) ja Bibliasta (1853) en – satunnaisotannalla – tygö-muotoja enkä muitakaan 

g-reliktejä enää löytänyt.  

 

Lainasanojen merkinnän muutokset 

 

Soinnillisia klusiileja ilmentävät b, d ja g olivat kirjasuomessa alkuun tavallisempia myös 

monissa lainasanoissa. f oli harvinaisempi, sillä f-äännettä merkittiin varhemmin myös 

ph-digrafilla.
30

 

                                                 
30 Kristityn vaelluksen lainasanoille voidaan esittää äänteellisesti läheisiä vastineita sekä 
ruotsista että saksasta (tarkastelemieni sanojen etymologioista ks. SSA ja VKS). Kirjakieleen jo 
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b, d, g > p, t, k  

 

Sananalkuisiin soinnittomiin klusiileihin on Malmbergin Kristityn vaelluksen 

lainasanoissa siirrytty  etupäässä teoksen 5. painoksessa (1835). Tässä on muutettu 

soinnittomalla klusiililla alkavaksi pikemminkin ruotsista (bokstav) kuin saksasta (die 

Buchstawe) lainatun oloisen bokstawi-sanan pari esiintymää (esim. bokstaweja, 1809: 

163 > pokstaweja, 1835: 168 > puustaweja, 1857: 131 > kirjaimia, 1879: 82). Muodosta 

bokstaweilla (1809: 250) on tosin siirrytty jo 4. painoksessa (1828: 250) asuun 

puustaweilla, jota on käytetty myös teoksen jatko-osassa (Bunyan 1834: 12). Hoburg-

suomennoksessa on taas kirjoitettu Kulta-Puokstaweilla (1835: 8). bruukata-verbi (1809: 

154, < ruotsin bruka) on muutettu p-alkuiseksi Kristityn Vaelluksen 5. painoksessa 

(pruukata, 1835: 158, josta > käyttää, 1857: 124). Ruotsista lainatun basu(u)na-sanan (< 

basun, vrt. saksan die Posaune) yhtä poikkeusta lukuun ottamatta (1809: 146) lyhyt- 

vokaaliset esiintymät on muutettu p-alkuisiksi vasta teoksen 8. painoksessa (esim. 

Basunain, 1809: 45 > pasunain, 1863: 37). 

 

Samaten varhain kirjasuomeen lainatun duomita-sanueen muodot on sen sijaan muutettu 

t-alkuisiksi jo 5. painoksessa (esim. duomitan, 1809: 117 > tuomitan, 1835: 120; duomio, 

1809: 158 > tuomio, 1835: 162; duomittu, 1809: 3 > tuomittu, 1835: 4; Duomarilda, 

1809: 52  > Tuomarilda, 1835: 53). Tästä on vain muutama poikkeus.
31

  Kristityn lesken 

ja lasten vaelluksessa sanue on t-alkuinen alusta alkaen (esim. 1834: 57). Hoburg-

suomennoksen  alussa on vielä genetiivi duomitsemisen (1835: 6), mutta  sanueen 

myöhemmät esiintymät ovat t-alkuisia. Kirjasuomessa varhainen ruotsalaislaina on myös 

saksassa tavattava dra(a)ki ‘lohikäärme’. Tämän  esiintymät  on kotoistettu tr-alkuisiksi 

vasta Kristityn vaelluksen 8. painoksessa (esim. drakit, 1809: 17 > draakit, 1822: 17 > 

traakit, 1863: 18), jossa muutamat esiintymät on leksikaalisestikin suomalaistettu (Draki, 

Drakilla, 1809: 85, 79 > lohikärme, lohikärmeellä, 1863: 65, 60), joskin  yksi esiintymä 

                                                                                                                                                 
vakiintuneita ruotsalaislainoja Malmberg on voinut käyttää, vaikka alkuteksti olisikin ollut 
saksalainen, mutta vaikeampaa on selittää, kuinka tekstiin olisi tällöin voinut jäädä esim. sellainen 
alkuun kääntämättä jäänyt ruotsalaisuus kuin Lif-Wahtinsa (1809: 250, muutettu asuun Hengen-
Wartiat 1815: 250), ellei tätä tulkitse sanakirjan käytöstä jääneeksi jäljeksi.  
 
31 Yhdessä paikkaa, 1809: 46, muodot on t:llistetty jo 1822: 46, parissa – 1809: 71, 106 –  vasta 
1848: 58,  84. Edestakaisena d > t -muutteluna vrt. vielä 1809: 4, 1835: 4, 1848: 9 ja 1857: 9. 
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Drakeja (1809: 245) on jäänyt vielä teoksen 9. painokseen (1879: 121). Kristityn 

vaelluksessa alkuun g-alkuisina tavatuista sanoista ainoastaan gewääri-sanan (vrt. ruotsin 

gewär, alasaksan gewehr) esiintymä on sittemmin (6. painoksessa) muutettu k-alkuiseksi 

(yks. iness. gewäärisä, 1809: 41 > kiwäärisä, 1848: 36). – Jo Gananderilla (1786–1787) 

tavataan käsitellyistä sanoista sekä soinnillisella että soinnittomalla klusiililla alkavia 

muotoja (poikkeuksina vain pokstawi ja draaki). Jo varhain (1810: 13, 1811: 62) 

soinnillista merkintää vastustanut Renvall (1826) on sen sijaan jättänyt tällaiset muodot 

ainoastaan viittaushakusanoiksi (poikkeuksena vain gewäri, jonka rinnalla omana 

artikkelinaan tosin myös kiwääri). duomita-sanueen d:llinen kirjoitustapa alkaa 

hengellisessä kirjallisuudessa harvinaistua viimeistään 1830-luvulla.
32

 Helenius on t:n 

kannalla jo 1837 (esim. 247, 329) eikä hänen sanakirjassaan (1838) b- eikä juuri g-

alkuisiksikaan merkittyjä lainoja enää ole. Tätä myöhemmin Kotuksen 1800-

korpuksestakin löytyy edellä käsitellyistä sanoista soinnillisena ainoastaan Loben (1881: 

124) basuni. Lähinnä erikoislainoissa sananalkuisia soinnillisia klusiileja tavataan toki 

vieläkin. 

 

Lainojen sanansisäiset soinnilliset klusiilit on Kristityn vaelluksessa muutettu 

soinnittomiksi yleensä teoksen 7. painoksessa (esim.  Aadeli, 1809: 141 > Aateli, 1857: 

113; Paradisiin, 1809: 247 > Paratiisiin, 1857: 196; Kauppa-puodiin, 1809: 214 > 

kauppa-puotiin, 1857: 170; riigeli, 1809: 178 > riikeli, 1857: 142). Tästä on vain vähäisiä 

poikkeuksia, etupäässä ajallisesti aikaisempia (kryydimaita, 1809: 132 > kryytimaita, 

1848: 102),  registeri-sanan osalta painosta myöhempiä ( registerin, 1809: 74 > 

rekisterin, 1863: 57 > luettelon, 1879: 40, Huone-registeristä, 1809: 75 > 

huonerekisteristä, 1863: 57; Welka-regesteriin, 1809: 214 > Welka-registeriin, 1822: 

214, tosin > welka-rekisteriin jo 1857: 171).  Kristityn lesken ja lasten vaelluksessa 

lainasanojen merkintä on alun alkaen soinnittomampaa (mutta huom. esim. genetiivi 

Paradiisin, 1834: 166 > Paratiisin, 1861: 131; d:llisenä muoto on vielä Lenngrenilläkin, 

1839: 3). – Edellisistä sanoista tuntemansa Ganander (1786–1787) on kirjoittanut 

                                                 
32 Huom. esim. Luther (1830: 3, 11), Tolpo (1832: 5, 6), Gossner (1834: 12) ja Wallin (1836: 34). 
Renqvist kirjoittaa näin kuitenkin enää harvoin (tosin vielä Rancken 1836: 11, 14). Vielä 1840-
luvultakin on kuitenkin satunnaisia tietoja (Krank 1844: 5, 13; Luther 1845a: 18; Fritsch 1846: 7; 
Tolpo 1848: 53, 71).  
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soinnillisella klusiililla (paitsi puodi ~ puoti). Tällaista vastustanut Renvall (1810: 13, 

1811: 62) taas horjuu sanakirjassaan (1826): esim. sanoista aateli ja puoti viitataan 

d:llisiin hakusanoihin,  mutta kryydi-sanan rinnalla on kryyti, ja rekisteri on vain 

k:llisena.  Helenius (1838) on kirjoittanut tuntemansa sanat soinnillisella klusiililla. 

Kotuksen 1800-korpuksessa on käsitellyistä soinnillisista kirjoitustavoista 1840-luvun 

jälkeen vain hajatietoja (paradi(i)si-asua lukuun ottamatta). 

 

ph > f,   f  > w 

 

Raamatullisissa lainasanoissa f-äänteen merkkinä on Kristityn vaelluksessa käytetty alun 

perin ph-yhtymää. Tämä on muutettu f:ksi teoksen vuonna 1863 ilmestyneessä 8. 

painoksessa (esim. Pharaonin, 1809: 143, 144 > faraon, molemmat 1863: 106; 

Philistereistä, 1809: 202 > Philistealaisista, 1857: 161 > Filistealaisista, 1863: 148;  

Prophetain, 1809: 247 > Propheetain, 1857: 196 > profeetain,  1863: 179; Seraphimein, 

1809: 10 > Serafimein, 1863: 13). Joissain ruotsalaislainoissa – lähinnä vain fangi-sanan 

muodoissa ja johdoksissa – tavataan sen sijaan alun perinkin f, kuten lounaismurteissakin. 

Tällaiset lainat on muutettu w:llisiksi yleensä teoksen 5. painoksessa (esim. fangit, 1809: 

173 > wangit, 1835: 178; fangi-huonen, 1809: 178 > wangi(-)huonen, 1835: 183 > 

wankihuoneen, 1857: 142; fangeuteen, 1809: 4 > wangeuteen, 1835: 4 > wankeuteen, 

1857: 9; fangiudella, 1809: 176 > wangiudella, 1835: 181 > wankeudella, 1857: 141; 

fangittais, 1809: 108 > wangittais. 1835: 110). Muutamissa esiintymissä f on kuitenkin 

korvattu jo 2. painoksessa ja vielä yksinäis-v:llä, jota fraktuurateksteissä on käytetty vain 

eräissä lyhenteissä, nimissä ja evankeliumi-sanan muodoissa ja johdoksissa. vangi-

tyyppisistä muodoista on 3. painoksessa tosin heti palattu f-alkuisiin muotoihin, jotka on 

5. painoksessa sitten w:llistetty (fangeja, 1809: 139, kahdesti > vangeja, 1815: 139 > 

fangeja, 1822: 139 > wangeja, 1835: 142 > wankeja, 1857: 112; fangeuteen, 1809: 214 > 

vangeuteen, 1815: 214 > fangeuteen, 1822: 214 > wangeuteen, 1835: 220 > wankeuteen, 

1857: 171), joskin yksi varhainen w:llistymäkin 3. painoksessa tavataan (fangin, 1809: 46 

> wangin, 1822: 46). Muoto Puuro-fatiin (1809: 194) on sen sijaan w:llistetty vasta 7. 

painoksessa ( > Puuro-watiin, 1857: 155). Tässä painoksessa myös fr-alkuiset lainat on 

muutettu r-alkuisiksi (Frouwa, 1809: esim.177 > rouwa, 1857: 142).  
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Kristityn vaelluksen jatko-osassa on ph:llisena vielä Pharaota (Bunyan 1834: 168, > 

Faraota, 1861: 129), mutta Profetallen (1834: 226) on jo f:llisenä. Malmbergin Hoburg-

käännöksessä (1835) ph:ta on käytetty raamatullisten lainojen merkinnässä (esim. 

Pharaon, 96;  Pharisealaiset, 81; Phariseusten 29; prophetaksesi, 113;  prophetallisen, 

15), mutta myös sanassa Prophessori (alav. s. 14) ja  f:ää on käytetty vanki-sanueessa 

(fangituiksi, 1835: 82). Hübner-suomennoksessa (1843) näin on kirjoitettu paitsi tämän 

sanueen sanat (esim. fangit, 16; fankiuteen, 53) ja fadissa (yks. iness., 92), kuten Kristityn 

vaelluksessa, myös raamatulliset lainat (esim. Faraon 17, 22; Fariseukset, 100;  profeta, 

121; profetissa ‘naisprofeetta’ 77). 

 

Renvallin sanakirjassa (1826) ei ole enää ph:llisia lainasanoja, mutta fanki johdoksineen 

ja  fati ovat vielä f:llisiä, vaikka alkuun Renvall (1810: 13, 22, 1811: 43, 63) oli katsonut 

sekä f-äänteestä että -kirjaimesta voitavan yleiskielessä luopua. Juteini kirjoitti wanki-

sanuetta w:llä jo Ajanviete-kirjassaaan (1817: 9, 16). 1800-korpuksesta enimmät tällaiset 

f-alkuiset muodot väistyvät jo lähestyttäessä 1830-luvun puoltaväliä, jolloin w alkaa 

ilmaantua myös Renqvistin teoksiin (esim. wangi, Bernieri 1834: 244). Heleniuksellakin 

(1838) on jo wangi (eikä muita ph:llisia muotoja kuin phariseus, s.v. pharisé). 

Raamatullisia lainoja vielä Lönnrot (ja Ticklén 1836) kirjoitti ph:llisina. Hengellisissä 

teoksissa tällaisten f-merkintä alkoi 1830-luvulla vasta orastaa (esim. profeeta, Ehrström 

1837: 4) eikä se seuraavalla vuosikymmenelläkään vielä vakiintunut. Virsikirjassa ph-

merkinnästä alettiin luopua vasta 1860 (tällöinkin vielä farao ~ pharao, esim. 231:6, 

307:8 ja triumpheraa, 411:1). Sen sijaan jo vuoden 1841 virsikirjassa w:llistettiin fangi-

sanueen muotoja (huom. myös wadis, 219: 5). Tällaiset muodot selvästi  harvinaistuvat jo 

1840-luvun hengellisessä kirjallisuudessa, vaikka vanki-sanan f:llistä kirjoitusasua 

ovatkin jääneet käyttämään mm. Nyman (1842), Gagner (1844: 7),  Gossner 1845: 5) ja 

Tolpo (1848: 70). Vuoden 1853 Bibliassa (ja vuoden 1852 UT:ssa) wanki-tyyppisissä 

(yleis)lainoissa on jo w, mutta ph:llisina kirjoitetut lainat ovat ennallaan (vrt. Puukko 

1946: 256–257). Vasta Ingmanin ns. koetusraamatussa  (Biblia 1857–1859) on 

raamatullisten vierassanojen ph:sta luovuttu  f-merkinnän (esim. fariseus, profeta) 

hyväksi. Virallisesti hyväksytyn raamatunkäännöksen viivästymisen vuoksi tällainen  f-
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merkintä ei kuitenkaan Raamatun kielessä varhaisnykysuomen kaudella vielä 

vakiintunut. Vaikka Ingmanin käyttämä f-merkintä omaksuttiin tuoreeltaan ainakin 

Englannin ja Ulkomaan Bibliaseuran julkaisemaan UT:n ja Psaltarin laitokseen (1858), 

tämän periaatteessa vain virallisesti hyväksyttyä raamattutekstiä painavan seuran 

julkaisuissa palattiin raamatullisten lainojen merkinnässä ph:hon. Suomalaisten 

kustantamissa laitoksissa siirryttiin f-merkintään Bibliassa 1896–1897, mutta vasta 

vuonna 1911 Englannin ja Ulkomaan Bibliaseura julkaisi kielellisesti korjatuksi 

ilmoitetun, hiljattain valmistunutta UT:n väliaikaista käännöstä noudattavan 

raamatunlaitoksen (Biblia 1911), jossa raamatullisissa lainoissakin oli f. 

  

Uuden grafemiikan omaksuminen varhaisnykysuomeen 

 

Uuden ortografian omaksuminen oli vieraista grafeemeista luopumisenkin osalta 

asteittainen prosessi. Eri kirjoitustavoista luovuttiin eri tahtiin. Samoistakin ortografian 

piirteistä joidenkin yksittäisten sanojen muodot saattoivat muita pitempään säilyä 

vanhalla kannalla etenkin lainasanoissa, jos originaalin mukainen kirjoitusasu tällaista 

tuki, joskus päinvastoinkin. Vanhat merkintätavat eivät kokonaisuudessaan siis 

karakterisoi mitään tekstilajia pitkään: yhtenäisestä ”vanhasta ortografiasta” puhuminen 

on varhaisnykysuomessa mielekästä oikeastaan vain 1800-luvun alkupuoliskon 

raamatunlaitosten osalta, sillä muuten myös hengellisen kielen merkintä kehittyi 

vähitellen. Maallisen kirjallisuuden ortografia kehittyi kokonaisuudessaan tunnetusti 

nopeammin, vaikka asetus- ja säädöskielen konservatiivisuus tätäkin hieman hidasti. 

Mutta varsinkin jos uusia julkaisuja tarkastellaan erillään uusintapainoksista, maallisen ja 

hengellisen kirjallisuuden distinktio ei osoittaudu niin jyrkkärajaiseksi kuin aiemmin 

oletettiin. Varhemman tutkimuksen luoma kuva vain fokusoitui yhtäältä muutamaan 

konservatiivisimpaan kielenkäyttäjään (Heleniukseen ja Renqvistiin), toisaalta vasta 

vuoden 1853 Raamattuun tehtyihin muutoksiin. Laajemmat vertailuaineistot kuitenkin 

osoittavat, että myös hengellisessä kielessä tapahtui otaksuttua aiempaa ja nopeammin 

edennyttä kehitystä. 
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Vaikka jo 1700-luvun viimeisellä neljänneksellä käynnistynyttä  tz > ts -muutosta ei 

aikakauden Raamatun laitoksiin tuotu, uutta merkintätapaa käytettiin alusta alkaen myös 

joissain uskonnollisissa teoksissa.  Uusissa hengellisissä teoksissa tz kävi harvinaiseksi jo 

1820-luvulla ja käytännössä se korvautui ts:llä jo 1830-luvun puolivälistä alkaen 

maallista kirjallisuutta kirjavoineen ht- ja tt-merkinnän jäädessä satunnaiseksi.  Sen sijaan 

Renvallin aloitteesta ja Juteinin toimesta vuodesta 1810 x:n rinnalle tullut  ks-merkintä 

alkoi vasta 1830-luvulla laajemmin yleistyä uusiin uskonnollisiin kirjoihin. Näistä x 

väistyi lopullisesti vasta aivan 1840-luvun alussa, vaikka maalliseen kirjallisuuteen ks oli 

käytännössä vakiintunut jo 1820-luvulla, asetusteksteihin tosin vasta vuodesta 1827.  

 

Nasaalien ja l:n jälkeiset klusiilit tuovat ilmi samantyyppistenkin grafeemiyhtymien 

toisistaan ajallisesti poikkeavan kehityksen. Ensin alkoi väistyä mb-merkintä, josta 

alettiin siirtyä mp:hen hengellisissä teoksissakin jo 1820-luvulla.  lt- ja nt-merkintä 

vakiintui hitaammin, mutta maalliseen kieleen nämä omaksuttiin enimmäkseen tämän 

vuosikymmenen loppuun mennessä ja enimpiin uusiin hengellisiin kirjoihinkin 1830-

luvun puolivälistä alkaen. Ainoastaan nk-merkintä varioi etenkin sanoittain laajemmin 

vielä 1840-luvulla. 

 

 tygö ja sugusta-tyyppiset tapaukset näyttäisivät alkaneen harvinaistua jo 1830-luvun 

uusissa hengellisissä kirjoissa, vaikka joitain tapauksia on vielä 1840-luvun jälki- 

puoliskoltakin. sanoden-tyyppisistä muodoista on enemmän tietoja aina 1850-luvulle. 

f  > w näyttäisi uusissa teoksissa alkavan yleistyä viimeistään 1840-luvun alusta, 

ainoastaan ph säilyi hengellisessä kirjallisuudessa pitkään. Muutamia teoksia ja osin 

reliktoituneita piirteitä lukuun ottamatta uusien uskonnollistenkin teosten merkintä 

modernisoitui siis jo 1830-luvun loppuun mennessä. Kalevalan ja etenkin Kemellin 

inspiroimana (Lauerma 2001) kirjoittajat näyttävät Renqvistiä myöten uskoneen 

Heleniuksen (1837, 1838) sijasta Renvallia (1837). 

 

Kristityn vaelluksen uusintapainoksissa merkintätavat kehittyivät kuitenkin hitaammin. 

tz-merkintä ei väistynyt vielä 1820-luvulla, vaan vuonna 1835, x-merkintä (ja g-reliktit) 

eivät tällöinkään, vaan vasta 1848, ja mb-,  ld-,  nd-  ja (vahvan asteenkin) ng-
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merkinnästä päästiin lopullisesti vasta 1857, vaikka viimeistään Malmbergin muussa 

1840-luvun tuotannossa tästä oli vain satunnaisia jäänteitä. Vain f  > w toteutui Kristityn 

vaelluksessa hyvissä ajoin jo 1835,  ph > f tosin vasta 1863.    

 

Yleisesityksissä on Rapolasta (1933) alkaen korostettu ortografian  tulleen uusituksi 

vuoden 1853 Bibliassa, joskin jo Puukko (1946) havaitsi muutokset tehdyiksi jo vuotta 

aiemmin ilmestyneessä Uudessa testamentissa. Molemmissa laitoksissa ph:n merkintä jäi 

kuitenkin vielä vanhoilleen eikä se Ingmanin (Biblia 1857–1859) yrityksestä huolimatta 

Raamatun kieleen lopullisesti vakiintunut kuin vasta 1910-luvun alussa.  Juuri Raamatun 

kielen grafeemisenkin uudistumisen hitaus lienee synnyttänyt vaikutelman kaiken 

hengellisen kielen jälkijättöisyydestä, vaikka kyse onkin uusintapainosten muuttumisen 

hitaudesta. Tästä tarkastelemani Kristityn vaelluksen painossarjakin vain hiukan 

joutuisammin kehittyneenä kertoo.  

 

Entä muut uusintapainokset? Näitä on tutkimuskirjallisuudessa käsitelty vain 

satunnaisesti, eikä muutoin antoisa Kiuru (2000) grafeemien kehitystä juuri valota. 

Painossarjojen tutkimuksen työläyden vuoksi olen kuitenkin itse voinut selvittää enää 

muutaman taajaan julkaistun teoksen kielen muuttumista. Suomeksi ensi kerran vuonna 

1779 julkaistun Wilcockin keskeisen hartauskirjan grafemiikkaa uusittiin vuonna 1839 

julkaistussa painoksessa, jossa tz > ts, x > ks  ja jäljellä on enää satunnaisia nd- ja ng-

esiintymiä, mutta f > w on muutettu 1852,  ph > f  vasta 1862.  Aivan 1800-luvun alussa 

julkaistuun Hamnerinin (1801) hartauskirjaan klusiileihin liittyvät muutokset on tehty 

1842, mutta f > w on toteutettu vasta vuoden 1852 painoksessa, ph > f  lopullisesti vasta 

vuonna 1863.  Virsikirjaan ts ja ks omaksuttiin jo vuonna 1841 (Väinölä 1995: 16) ja f  > 

w -muuttelun lisäksi samalla luovuttiin enimpien klusiilien soinnillisesta merkinnästä 

mm. nasaalien ja l:n jälkeen. Juuri virsikirjan siirtyminen uudelle kannalle tuntuu 

ratkaisevimmin häivyttäneen vanhat merkintätavat. 

 

Malmbergin viimeisten tunnettujen uusien suomennosten (Almqvist 1843; Hübner 1843) 

ilmestymisen aikaan enimmät tässä artikkelissa käsitellyistä vieraista grafeemeista olivat 

siis jo alkaneet väistyä hengellisten teosten uusintapainoksistakin. Vuonna 1848 tämä 



 

38 
 

prosessi oli edennyt pitkälle jo hänen Kristityn vaellus -suomennoksessaankin. Kun 

uskonnollisten teosten ensipainoksissa (muun kuin f-äänteen) merkintätavat olivat 

satunnaisia reliktejä lukuun ottamatta enimmäkseen modernisoituneet jo aiemmin, 

hengellisen kielenkin merkintä oli siis vakiintumassa toistakymmentä vuotta ennen 

vuosien 1852–1853 raamatunlaitoksia. Tässä prosessissa kirjasuomesta katosi suurin osa 

puhtaasti suomalaisten sanojen merkinnässä käytetyistä vieraista grafeemeista ja niiden 

yhtymistä, joista d:n ja ng:n esiintymistä harvensi myös siirtyminen vahvaan asteeseen i-

loppuisten diftongien ja possessiivisuffiksien edellä. Koko kirjoitetun kielen yleisilme 

muuttui varhaisnykysuomen kaudella suomalaisemmaksi, sillä b, d, g ja f väistyivät 

hiljalleen myös lukuisien lainasanojen merkinnästä, vaikka etenkin erikoislainoihin 

tällaisia jäi. Alkuperältään suomalaisten (tai kirjoitusasultaan sellaisiksi vakiintuneiden) 

sanojen merkintään vieraista grafeemeista jäi lopulta vain kaksi. t:n astevaihtelupariksi 

vakiintui d, niin kovasti kuin sitä murteiden taistelun aikaan oli kirjakielestä yritetty 

kammeta. nk-yhtymän heikon asteen merkiksi vakiintui puolestaan ng, minkä ilmentämä 

nykysuomessakin vain geminaattana foneeminen velaarinasaali jäi ainoana omaa 

grafeemiaan vaille. 
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III JÄLKITAVUJEN VOKAALIEN VAKIINTUMINEN 

 

Vanhan kirjasuomen monet yllättävän sitkeähenkiset, lopullisesti vasta 1800-luvulla 

väistyneet merkintätavat heijastavat kirjakielen pohjana olleiden lounaismurteiden 

äännekantaa. Lounaismurteissa ei jälkitavuissa ole pitkien ja lyhyiden vokaalien 

oppositiota, minkä vuoksi jälkitavujen pitkien vokaalien merkintä jäi pitkiksi ajoiksi 

haparoivaksi, vaikka tähän muiden murteiden pohjalta pyrittiinkin. Merkintätavat 

vakiintuivat lopullisesti vasta 1800-luvulla, mutta tutkimuksessa tätä on käsitelty vain 

viitteellisesti (Rapola 1933: 74–76). Lounaismurteiden perintöä on myös runsas 

loppuheittoisuus. Kirjasuomesta tätä ryhdyttiin tietoisesti karsimaan jo varhain, mutta 

jälkiä tästä tavattiin vielä 1800-luvulla etenkin niissä muotoryhmissä, joissa loppuheitto 

oli yleistä useimmissa murteissa. Rapola (1933: 322–339) seurasi tätä prosessia 

kirjasuomen kehityksessä 1800-luvun alkuun saakka, mutta loppuheittoisten muotojen 

lopullista väistymistä kirjakielestä ei ole lähemmin kuvattu.   

 

Jälkitavujen pitkien vokaalien merkintä  

 

Jälkitavujen pitkien vokaalien merkintä kehittyi vanhassa kirjasuomessa hitaasti. Vielä 

1600- ja 1700-lukujen kirjasuomessa kaksikirjaiminen merkintä oli kaiken kaikkiaan 

harvinaista, ainoastaan illatiivissa yleistä.  Lizelius vakiinnutti vuoden 1758 raamatun- 

laitoksessaan lisäksi (a, ä-vartaloiset) partitiivit kaksikirjaimisiksi, ja vuoden 1776 

raamatussa ja profaaneissa kirjoituksissaan hän alkoi merkitä myös aktiivin indikatiivin 

preesensin yksikön 3. p:n sekä aktiivin ja passiivin 1. infinitiivin muotoja kahdella 

kirjaimella. Postpositionaalisia jälken, vastan -tyyppisiä illatiiveja Lizeliuskin kirjoitti 

alkuun vielä lyhyinä. (Kiuru 1992, vrt. Rapola 1933: 73.) 

  

Malmbergin Kristityn Vaellus -suomennoksessakin jälkitavujen pitkien vokaalien 

merkintä on vielä horjuvaa, mutta pitkävokaalisiksi merkityt muodot ovat kuitenkin jo 

teoksen ensimmäisessä painoksessa (1809) enemmistönä. Muotoryhmien väliset erot ovat 

kuitenkin huomattavia. Illatiivit on yleensä merkitty pitkävokaalisiksi, mutta jotkin 

postpositionaaliset illatiivimuodot (esim. jälken, 1809: 62; wastan, 1809: 142) ovat 
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kuitenkin usein lyhytvokaalisiakin.
33

 Myös yksikön partitiivit (etenkin a, ä -vartaloiset) 

ovat yleensä pitkävokaalisia.
34

 Myös 1. infinitiivin muodot ja indikatiivin preesensin 

yksikön 3. persoonan muodot on merkitty enimmäkseen pitkävokaalisiksi. Passiivin 

indikatiivimuodot, monikon 2. persoonan imperatiivit, etenkin liittotempuksissa 

tavattavat 2. partisiipin muodot, kontraktio- ja supistumanominit sekä adverbit ja kA(A)n-

liitepartikkelit on sen sijaan merkitty etupäässä lyhytvokaalisiksi.  

 

Seuraavissa kolmessa painoksessa jälkitavujen pitkien vokaalien merkintää on korjailtu 

vain satunnaisesti (esim. perhen, 1809: 62 > perheen, 1822: 62), osa näistäkin 

muutoksista on lyhyiksi palautettuja alun perin pitkiksi merkittyjä vokaaleja (esim. 

tawallisuudensa, 1809: 3 > tawallisudensa, 1828: 3). Teoksen 5. painoksessa 

pitkävokaaliseksi on sen sijaan systemaattisemmin muuteltu 1. infinitiivejä (esim. pitä, 

1809: 248 > pitää, 1835: 255) ja indikatiivin preesensin 3. persoonan muotoja (esim. 

teke, 1809: 4 > tekee, 1835: 4). Tuntuvasti enemmän muutoksia on edelleen 6. 

painoksessa, jossa pitkävokaalisiksi on enimmäkseen muutettu 2. partisiipin muodot 

(esim. ollet, kuullet, 1809: 143 > olleet, kuulleet, 1848: 110, 111), passiivimuodoista 

etenkin imperfektit (esim. wastattin, sanottin, 1809: 251 > wastattiin, sanottiin, 1848: 

189, 190) sekä imperatiivin monikon 2. persoonan muodot (esim. olkat, käändykät, 1809: 

80 > olkaat, käändykäät, 1848: 64). Myös enimmistä lyhytvokaalisina vielä tavattavista 

postpositionaalisista illatiivimuodoista on tässä painoksessa tullut pitkävokaalisia (esim. 

wastan, 1809: 259 > wastaan, 1848: 189). 

                                                 
33 Osa illatiiveista on tosin säilynyt h:llisinakin (esim. elämähän, 1809: 24). Joitain näistä on 
muutettu h:ttomiksi jo teoksen 7. painoksessa (esim. ilmoittamisehen, 1809: 122 > 
ilmoittamiseen, 1857: 98), jossa pitkät vokaalit muutenkin yleistyvät, mutta suurin osa tapauksista 
on muutettu vasta 8. painoksessa (esim. mainittu elämähän > elämään, 1863: 22). 
Runoesiintymien lisäksi muutamia tapauksia on tosin muuttamatta vielä teoksen 9. painoksessa 
(esim. sylihinsä, 1879: 62).   
 
34 Sivupainollisen tavun jäljessä partitiivit ovat kuitenkin vielä vahva-asteisia (esim. asiata, 1809: 
7). Osa heikkoasteisista partitiiveista voi toisaalta olla pitkävokaalisiksi kontraktoituneita (esim. 
iloo ja onnee, 1809: 44), mutta vokaaliyhtymälliset muodot ovat jo teoksen ensimmäisessä 
painoksessa enemmistönä. Kontraktoituneet muodot on muutettu vokaaliyhtymäisiksi teoksen 7. 
painoksessa (esim. iloa ja onnea, 1857: 39), joskin joitain o-vartaloita on muutettu vasta 8.  
painoksessa (esim. uskoo, 1809: 61 > uskoa, 1863: 48). Sivupainollisen tavun jäljessä on 
puolestaan siirrytty heikkoon asteeseen teoksen 8. painoksessa (esim. alun asiata  > asiaa, 
1863: 11), lukuun ottamatta iA (sittemmin osin > eA)-nomineja ja osaa i-loppuisen diftongin 
jäljessä olevista tapauksista, joiden vahva-asteisuus on jäänyt nykysuomessakin mahdolliseksi. 
  



 

41 
 

Teoksen 7. painoksessa pitkävokaalisiksi on viimein muutettu lähes kaikki 

lyhytvokaalisiksi 6. painokseen vielä jääneet muodot. Nämä ovat enimmäkseen 

kontraktio- ja supistumanomineja (esim. wieran, 1809: 141 > wieraan, 1857; 113; 

puheni, 1809: 142 > puheeni, 1857: 114; wihaja, 1809: 144 > wihaaja, 1857: 116), 

liitepartikkeleita (esim. sittengän, 1809: 145 > sittenkään, 1857: 117) ja jäljellä olevia 

adverbeja (esim. mitän, 1809: 143 > mitään, 1857: 115), passiivin (lähinnä preesensin) 

muotoja (esim. waaditan, 1809: 142 > waaditaan, 1857: 114) ja (muun kuin mon. 2. 

persoonan) imperatiivimuotoja (esim. näytettäkön, 1809: 142 > näytettäköön, 1857: 114; 

duomitkamme, 1809: 145 > tuomitkaamme, 1857: 117). Lyhytvokaalisiksi on jäänyt enää 

vain joitain aivan satunnaisia tapauksia (esim. vielä onnettomus, 1857: 55; Ruhtinamme, 

1857: 115). Nämäkin tapaukset muutetaan pitkävokaalisiksi seuraavassa painoksessa 

(onnettomuus, 1863: 50;  ruhtinaamme, 1863: 106), joten joitain sivistyssanoja (esim. 

gen. pasunan, 1879: 40,  jonka rinnalla tosin myös pasuunan, 1879: 74) lukuun  ottamatta 

viimeiseen painokseen ei ole jäänyt lyhytvokaalisia poikkeuksia. Kontraktionominien 

illatiivit  on 7. ja 8. painoksessa tosin muutettu lyhytvokaalisiksi (esim. huoneseen, 1809: 

64 > huoneesen, 1857: 54; rauta-kahleisiin, 1809: 88 > rauta-kahleisin, 1863: 67), koska 

viimeisissä painoksissa teoksessa on siirrytty ajalle ominaiseen lyhytvokaaliseen sen, sin-

illatiiviin. Tällaisia illatiiveja on 9. painoksessa vain satunnaisesti palautettu pitkä- 

vokaalisiksi, mikä vahvistaa niiden lyhytvokaalisuuden epäortografisen luonteen.  

 

Malmbergin muissa teoksissa jälkitavujen pitkät vokaalit on yleensä merkitty kahdella 

vokaalimerkillä. Kristityn lesken ja lasten vaelluksessa (Bunyan 1834) on vain vähäistä, 

teoksen 2. painoksessa sittemmin korjailtua horjuntaa etenkin 1. infinitiivin muodoissa, 

mutta hiukan myös ominaisuudennimissä (esim. näyttä, 1834: 4 > näyttää, 1861: 4; 

Jumaludensa, 1834: 71 > Jumaluudensa, 1861: 55). Kirkko-Virrestä (Malmberg 1834) on 

jouduttu korjaamaan vain muoto onnesi (> onneesi, 1863: 3). Hoburg-suomennoksessa 

(1835) on vain satunnaisia lyhytvokaalisiksi merkittyjä tapauksia. Lenngrenin (1839) 

runokäännöksessä merkintä on jo systemaattista,  Hübner-suomennoksessa (1843) on 

vain vähäisen epäsystemaattista horjuntaa. Vielä Almqvistin Kansakunnan kirjan 

ensipainoksessa (1843a) on joitain lyhytvokaalisiksi merkittyjä muotoja, jotka on  

teoksen toiseen painokseen (1843b) kuitenkin jo etupäässä korjattu (esim. asu ja anta > 
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asuu ja antaa, 5; tilaisuden  > tilaisuuden, 8; kokontuwat  > kokoontuvat, 22, jäljelle on 

jäänyt ehtolepo,  8 ja heikkoasteiseksikin palautettu muoto hywydes, 1843b: 28).  

 

Pitkien vokaalien merkintä alkoi 1800-luvulla systematisoitua nykyiselleen etenkin  

Renvallin (1810, 1840) ja Juteinin (1810, 1818) ansiosta (Rapola 1933: 74–75). 

Uskonnollisessa kielessä kehitys oli hitaampaa. Jääskeläisen (1969: XII) mukaan pitkien 

vokaalien merkitseminen yhdellä kirjaimella oli hengellisessä kirjallisuudessa vielä 1800-

luvun alkupuolella kuitenkin hyvin tavallista varsinkin verbien preesensin yksikön 3. 

persoonan ja passiivin muodoissa. Renvallinkin vuonna 1836 julkaisemissa Uusissa 

Virsissä (1836) pitkien vokaalien merkintä jälkitavuissa horjui (Penttilä 1931: 78–79; 

Pulkkinen 1972: 10). Rapolan (1933: 75–76) esille nostaman Heleniuksen (1838: III–XI, 

erit. VI) kaksikirjaimiseen merkintätapaan kohdistama vastustus jää silti enemmänkin 

poikkeukselliseksi. Virallisen virsikirjan virsissä merkintätapa horjui yllättävän vähän jo 

1820-luvun lopulla (VK 1828) ja (satunnaisotannalla) harvoilta vaikuttavat lyhyt- 

vokaaliset merkinnät on korjattu viimeistään 1840-luvun alussa (VK 1841). Wilcockin (1. 

p. 1779) ja Hamnerinin (1. p. 1801) hartauskirjoissa alun perin harvinainen (lähinnä vain 

illatiivissa ja partitiivissa tavattava) kaksikirjaiminen merkintä on systematisoitu lähes 

kerralla teoksista vuosina 1839 ja 1842 ilmestyneissä painoksissa. Raamatun kieliasun 

uudistukseen paneutuivat tältäkin osin Geitlin ja Akiander (1852: 26) ja seuraavissa 

laitoksissa (UT 1852; Biblia 1853) merkintä vaikuttaa jo lähes systemaattisen kaksi-

kirjaimiselta. Vuosisadan jälkipuoliskolla pitkien vokaalien merkintä horjui enää lähinnä 

joissain yksittäistapauksissa, kuten vierassanoissa. 
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Loppuheitto 

 

1800-luvun alunkin kirjasuomessa runsas loppuheittoisuus oli jäänyt ainoastaan  

runoudelle ja etenkin virsille ominaiseksi piirteeksi. Malmbergin Kristityn vaellus 

-suomennoksessa vanhan kirjasuomen loppuheittoinen muotomaailma tulee selvemmin 

esille ainoastaan teoksen runomuotoisissa kohdissa, joissa sanoja on vanhaan runonteon 

malliin surutta pätkitty. Kuten Malmbergin omasta Kirkko-Virrestäkin (1834) voi 

havaita, mitallinen kääntäminen ei ollut suomentajan ominta alaa. Malmbergin teosten 

runomuotoisista kohdista runsas loppuheittoisuus ei myöhemminkään väistynyt, kuten ei 

virsistä Vanhan virsikirjan 1800-luvun painoksissakaan. Kristityn vaelluksen proosa- 

jaksoissa loppuheittoisina tavataan (joitain satunnaisia tapauksia lukuun ottamatta) vain 

yksikön 2. ja 3. persoonan omistusliitteitä sekä yksikön 3. persoonan konditionaali- 

muotoja ja supistumaverbien imperfektimuotoja. Nämä säilyivät myös muussa varhais- 

nykysuomessa pisimpään loppuheittoisina.   

 

Yksikön 2. persoonan s-possessiivisuffiksi  

 

Vanhassa kirjasuomessa ja useimmissa murteissakin yksikön 2. persoonan possessiivi- 

suffiksit ovat enimmäkseen loppuheittoisia. Malmbergin suomennoksessakin nämä 

tavataan loppuheittoisina, mutta muodot ovat kaikkiaan yllättävän harvinaisia, runojen 

lisäksi enimmäkseen vain muutamissa raamattusitaateissa tavattavia (esim. Sinun syndis 

owat sinulle andexi annetut, Bunyan 1809: 49; Sinun rahas olkon sinun kanssas 

kadotuxesa, mt. 159; huom. kuitenkin myös sinun tähtes, mt. 60). Nämä muodot ovat 

kuitenkin säilyneet loppuheittoisina, satunnaista syndis-muodon (1809: 67) muutosta 

lukuun ottamatta  (> syntisi, 1879: 36).   

 

Kirkko-Virressä (Malmberg 1834) on tasaisesti sekä loppuheittoisia että i-loppuisia 

muotoja, mutta  Kristityn lesken vaelluksessa (Bunyan 1834) tavataan i-loppuisten 

muotojen rinnalla vain muutamia loppuheittoisia yksikön 2. persoonan possessiivi- 

suffikseja (näistä on sittemmin i:llistetty muoto itselles, 36 > itsellesi, 1861: 28). Hoburg-

suomennoksessa (1835) tällaisia on runsaslukuisempien i-loppuisten muotojen rinnalla 
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hieman varsinkin teoksen alkupuolella (esim. itsiäs, 21, sydämmehes, 30, sinun tähtes ~ 

tähtesi, 112), osittain tosin raamattusitaateissa (esim. 15,  27). Hübner-käännöksen 

Raamattuun palautuvissa repliikkisitaateissa on käytetty loppuheittoisia 2. persoonan 

muotoja (esim. älä pelkää ottaakses Mariaa puolisotas tykös, 1843: 74). Kansakunnan 

kirjassa on puolestaan vain muutama i-loppuinen yksikön 2. persoonan muoto, enimmät 

(kirjassa etupäässä rukouksissa esiintyvät) tapaukset ovat loppuheittoisia.  

 

1800-luvun alkupuolenkin kieliopeissa i-loppuisia muotoja on jo suosittu (Häkkinen 

1994: 219). Verrosen (1969: 106) varhaisnykysuomen loppupuolelta (n. 1845–1870) 

kokoamassa aineistossa yksikön 2. persoonan possessiivisuffiksia tavataan myös 

loppuheittoisena vielä lähes kaikissa teksteissä. Vuosisadan jälkipuoliskolla  si-päätteiset 

muodot alkoivat kuitenkin selvästi yleistyä (Lehikoinen–Kiuru 1998 [1989]: 105).   

Wilcockin  ja Hamnerinin hartauskirjojen loppuheittoiset yksikön 1. persoonan muodot 

on muutettu i-loppuisiksi 1896 ja 1900. Vuosina 1896–1897 ilmestyneessä Bibliassa  

etenkin pronominittomia yksikön 1. persoonan muotoja on muutettu vokaaliloppuisiksi, 

mutta vasta vuoden 1911 Bibliassa vokaaliloppuinen merkintätapa on systematisoitu.    

Malmbergin teosten merkintään tämä ei siis ennättänyt vaikuttaa. 

 

Yksikön ja monikon 3. persoonan ns-possessiivisuffiksi 

 

Kristityn vaellus -suomennoksen 3. persoonan possessiivisuffiksit ovat vanhalle 

kirjasuomelle ominaisesti lähes yksinomaan ns(A)-aineksisia. Teoksen varhemmissa 

painoksissa näitä on osin tavattu myös loppuheittoisina, joskin vokaaliloppuiset muodot 

ovat enemmistönä. Loppuheittoiset ns-muodot on systemaattisesti muutettu vokaali- 

loppuisiksi teoksen 7. painoksessa (jossa esim. waimollens ja lapsillens, 1809: 2 > 

waimollensa ja lapsillensa, 1857: 6).  

 

Kristityn vaelluksen jatko-osa (Bunyan 1834) on jo vokaaliloppuisten muotojen kannalla. 

Kirkko-Virren (Malmberg 1834) muotoa hywyyttäns (s. 3) on sittemmin muutenkin 

modernisoitu (< hywyyttään, 1863: 4). Lenngren-runosuomennoksessa (1839) on käytetty 

kerran loppuheittoistakin varianttia (Luojans’, 3). Proosasuomennoksissa tällaisia ei juuri 
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ole. Almqvist-käännöksen molempiin laitoksiin (1843a ja b) on kuitenkin jäänyt täynäns 

> täynnäns (s. 7).  

 

Lizelius pyrki vakiinnuttamaan yksikön 3. persoonan possessiivisuffiksin nsA-loppuiseksi 

jo tarkistamassaan vuoden 1758 raamatunlaitoksessa, mutta osa muodoista korjattiin 

vasta vuoden 1776 laitokseen. Vuoden 1777 ns. Räävelin Raamattuun loppuheittoisia 

muotoja vielä jäi. (Puukko 1946: 215, 249.) von Beckerin (1824) ja Fabian Collanin 

(1847) kieliopeissa loppuheittoista varianttia ei pidetä enää yleiskieleen, vaan murteisiin 

ja hengelliseen (virsikirja)kieleen kuuluvana (Häkkinen 1994: 222). Tyystin tällaiset eivät 

kuitenkaan olleet jääneet käytöstä, vaikka Kantolan (1968: 107) mukaan loppuheittoiset 

muodot ovat jo 1830-luvun teksteissä harvinaisia. Verronen (1969: 110) on tavannut 

loppuheittoista varianttia pääasiassa uskonnollisesta kirjallisuudesta, myöhäisimmät 

esimerkit ovat yhtä vuodelta 1864 olevaa tietoa lukuun ottamatta 1840–1850 -lukujen 

taitteesta. Hamnerinin ja Wilcockin hartauskirjoissa olleet loppuheittoiset muodot on 

muutettu vokaaliloppuisiksi 1852. Virsikirjan liitekirjoituksissa tämä tapahtui viimeistään 

1854.  

 

1800-luvun aikana ns:llinen omistusliite sai tunnetusti antaa tilaa vokaalinpidentymä + n 

-tyyppiselle possesiivisuffiksille. Malmbergin Kristityn vaellus -suomennoksesta tämä 

kehitys ei kuitenkaan juuri kuvastu.
35

 

 

 

                                                 
35 Vokaalinpidentymä + n -tyyppistä 3. persoonan possessiivisuffiksia tavataan  tosin hiukan jo 
teoksen 1. painoksen eräissä partikkeleissa (huom. etenkin toisinaan, 3, 68, 136, 153, 192, 212, 
uudestaan, 56, 118, 166, 173, 189, 193, 212, 213; huom. myös kokonaan, 138, kohdastaan, 234, 
wastauudestaan, 170, muista kuin partikkeleista kuitenkin vain tuttawildaan, 106). Myöhemmissä 
painoksissa joitain muotoja on korjailtu (ehkä kirjoitusvirheeksi katsottu ainoastan, 1809: 73 > 
ainoastans, 1815: 73 > ainoastaan, 1857: 61; tosin myös uudestaan, 1809: 193, 166 > uudestan, 
1815: 193, 1822: 166; uudestaan, 1809: 212, 213 > uudestans, 1815; 212 ja pleonastisesti 
uudestaans, 1815: 213 > uudestaan, 1857: 170). ns:lliset suffiksit enimmäkseen säilyvät 
Malmbergin suomennoksen myöhemmissäkin painoksissa, sillä ainoaksi merkittäväksi siirtymäksi 
vokaalinpidentymä + n -tyyppiin jää  teoksen 7. painoksessa toteutettu ainoastans  > ainoastaan 
(esim. 1809: 27, 148, 254 > 1857: 26, 119, 200). Muut siirtymät jäävät satunnaisiksi (olewanans, 
1809: 21 > olewanaan, 1857: 21;  kohdastans, 1809: 211 > kohdastaan, 1857: 168;  kokonans, 
1809: 222 > kokonaan, 1857: 176). Tyyppi rajoittuu siis käytännössä vain partikkeleihin. Näiden 
kautta tämän itäisen variantin on oletettukin kirjakieleen tulleen (Lehikoinen ja Kiuru (1998 [1989]: 
108 ja siinä mainittu esitelmä).  
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 Yksikön 3. persoonan konditionaali ja supistumaverbien imperfekti 

 

Supistumaverbien is-aineksinen imperfekti ja muidenkin verbien konditionaali ovat 

Malmbergin Kristityn vaellus -suomennoksessa alun perin suurimmaksi osaksi 

loppuheittoisia. Loppuheittoiset aktiivin indikatiivin imperfektin yksikön 3. persoonan 

muodot muutetaan si-loppuisiksi teoksen 7. painoksessa (esim. äkkäis, rupes, langeis, 

tapais, 1809: 84–85 > äkkäsi, rupesi, lankesi, tapasi, 1857: 70).
36

 Konditionaalin 

preesensin loppuheittoiset muodot on puolestaan muutettu vokaaliloppuisiksi 8. 

painoksessa (esim. niinkuin hän puhuttelis ihmisiä, ja sodeis, 1809: 35 > niinkuin hän 

puhuttelisi ihmisiä, ja sotisi, 1863: 30).  

 

Kristityn vaelluksen jatko-osassa (Bunyan 1834) sekä konditionaali että supistuma- 

verbien imperfekti on merkitty enimmäkseen i-loppuiseksi, mutta kummastakin on myös 

satunnaisia loppuheittoisia muotoja. Teoksen 2. painoksessa nämä on muutettu i-

loppuisiksi (esim. olis, 1834: 36 > olisi, 1861: 28; wastais, 1834: 144 > wastasi, 1861: 

110).  Hoburg-suomennoksessa (1835) on vain muutamia loppuheittoisia verbimuotoja 

(kuten imperfektimuoto hylkäis, 54 ja konditionaalit sanois, 85 ja olis, 109). Hübnerin 

(1843) raamatunhistoriassa i-loppuiset muodot ovat vallitsevia. Kansakunnan kirjan 

molemmissa painoksissa (Almqvist 1843a ja b) konditionaalimuodot on merkitty i-

loppuisiksi paria tapausta lukuun ottamatta (luulis, 1843a:13, 1843b:12; menestyis, 20).  

 

Supistumaverbien loppuheittoiset imperfektimuodot olivat hengellisessä kielenkäytössä 

yleisiä 1800-luvulle asti, vaikka tämän vuosisadan kieliopit olivat jo vokaaliloppuisten 

muotojen kannalla. Myös konditionaalimuodot ovat 1800-luvulle asti olleet loppu- 

heittoisia, vaikka kieliopeissa nämäkin on jo varhain esitetty i-loppuisiksi. (Häkkinen 

1994:  259–260, 272–273.) Verrosen (1969) aineistossa on runsaasti loppuheittoisia 

muotoja sekä imperfektistä että konditionaalista, mutta imperfektistä (mt. 169–171) 

näyttäisi olevan runsaammin etenkin varhaisempia (1840–50 -luvuilta peräisin olevia)  i-

loppuiseksi merkittyjä muotoja kuin konditionaalista (mt. 175–176).  Hamnerinin ja 

                                                 
36 Ainoastaan ruveta-verbistä i-diftongia vailla olevat muodot ovat tavallisempia, mutta näitäkin 
on alettu diftongillistaa jo teoksen 2. painoksesta alkaen (esim. rupes, 1809: 85 > rupeis, 1815: 
85). 
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Wilcockin hartauskirjoissa sekä konditionaali että  supistumaverbien imperfekti on 

yksikön 3. persoonassa muutettu vokaaliloppuiseksi 1852. Virsikirjan liitekirjoituksissa 

muutos is > si on näissä muotoryhmissä toteutettu 1854. 

 

Raamatussa kehitys oli mutkittelevampaa. Vuonna 1852 julkaistussa Uudessa 

Testamentissa sekä konditionaali- että imperfektimuodot on muutettu vokaaliloppuisiksi, 

mutta vuoden 1853 uudistetussa Bibliassa molemmat muotoryhmät ovat kuitenkin jälleen 

loppuheittoisia. Ingmanin koetusraamatussakin (1857–1859) vokaaliloppuisia muotoja on 

etupäässä  myöhemmin ilmestyneessä Vanhassa testamentissa. Vuoden 1862 Bibliassa 

supistumaverbien imperfekti on muutettu si-päätteiseksi jo koko teoksessa. Yksikön 3. 

persoonan vokaaliloppuisiksi merkittyjä konditionaalimuotoja tapaa siellä täällä etenkin 

Vanhassa Testamentissa, mutta systemaattisesti vokaaliloppuiseen päätteeseen siirryttiin 

vasta Bibliassa 1896–1897. 

 

Ääntämyksenmukaisuudesta hyperkorrektiuteen 

 

Jälkitavujen pitkien vokaalien merkitsemisen vakiintuminen ja loppuheittoisista 

muodoista luopuminen vaikuttavat alkuun samantyyppisiltä, 1800-luvun kirjasuomea 

varhemmasta lounaismurteissävytteisestä kirjasuomesta etäännyttäviltä prosesseilta. 

Useimpiin suomen murteisiin verrattuna näissä prosesseissa päädyttiin kuitenkin 

erilaiseen lopputulokseen. Pitkien vokaalien merkinnän osalta kirjasuomeen saatiin 

systematisoitua muissa kuin lounaismurteissa jälkitavuissakin vallitseva lyhyiden ja 

pitkien vokaalien distinktio. Loppuheiton lopullinen väistyminen 3. persoonan ns:llisistä 

possessiivisuffikseista merkitsi samaten verraten ahdasalaisen läntisen piirteen 

väistymistä, mutta kun vokaaliloppuisiksi vakiintuivat myös niin konditionaalin ja 

supistumaverbien imperfekti kuin yksikön 2. persoonan possessiivisuffiksikin, päädyttiin  

tilanteeseen, jossa kirjasuomeen oli omaksuttu ainoastaan hyvin harvoille murteille 

ominainen piirre.  

 

Ei ole sattumaa, että Malmbergin teoksissa loppuheitto alkaa väistyä juuri Oulussa 

painetussa Kristityn lesken ja lasten vaelluksessa (Bunyan 1834). Parhaiten loppuheitolta 
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ovat säilyneet eräät pohjoiset murteet, etenkin Kainuun murteet, pohjalaismurteista myös 

Oulun seudun ja eräät tätä pohjoisemmat murteet, joissa jopa vokaaliloppuiset yksikön 3. 

persoonan imperfektit ja konditionaalit sekä yksikön 2. persoonan possessiivisuffiksit 

saattoivat olla vokaaliloppuisia.
37

  1800-luvun kirjasuomessa tällaiset muodot alkoivat 

yleistyä juuri pohjoisen kirjallisuuden ja pohjoisten kielenkäyttäjien kautta. Keckmanin 

suomentamassa Kultalassa (Zschokke 1834) ei loppuheittoa ole ja saman piirteen Lönnrot 

karsi autenttisista kansanrunoista näistä koostamassaan Kalevalassa (1835). Kemellin 

Kempiläis-suomennoksestakin (1836a) loppuheitto puuttuu, vaikka tätä eteläisissä 

samana vuonna julkaistuissa teoksissa on (Tarvasen suomentamaa Tengströmiä 1836 

lukuun ottamatta) vielä tavattu (Lauerma 2001: 567–571).   

 

Loppuheiton väistymiselle oli ratkaisevaa, että Lönnrot oli saanut eräät ratkaisevimmat 

virikkeensä Oulun seudun ja ennen kaikkea Kainuun murteista. Näin tällainen muiden 

murteiden näkökulmasta hyperkorrekti, mutta jo kalevalamittaisten runojen pitkässä ja 

edelleen juuri Oulun seudulta käynnistyneessä julkaisutraditiossa tutuksi tullut kanta 

omaksuttiin lopulta kirjasuomeen niissäkin tapauksissa, joissa se ei etelämpänä puhutusta 

kielestä saanut tukea. Maalliseen kirjallisuuteen systemaattisen loppuheitoton kanta alkoi 

hiljalleen vakiintua nähtävästi jo vuosisadan puolenvälin jälkeen, yksikön 2. persoonan 

possessiivisuffikseja lukuun ottamatta, mutta Raamatun kielen osaksi jäi säilyttää is-

loppuisia konditionaalimuotoja vuosisadan lopulle, s-loppuisia possessiivisuffikseja osin 

1910-luvun alkuun. Hengellisen kielen piirissä useimmille murteille ja puhekielelle 

ominainen kanta säilyi näissä tapauksissa paradoksaalisesti siis pitempään.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Kainuun murteissa ei loppuheittoa näissä muotoryhmissä tavata (Räisänen 1972: 316). Oulun 
seudun murteissa loppuheittoa on sen sijaan enemmän, kuin mitä Kettunen (1940a: kartat n:o 
176–177) on antanut ymmärtää, sillä tätä tavataan myös yksikön 2. persoonan possessiivi- 
suffikseissa ja laajasti yksikön 3. persoonan konditionaali- ja imperfektimuodoissakin, mutta 
tämä on nähtävästi myöhempää kehitystä (Mantila – Pääkkönen 2010: 232–236). 
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IV UUSIEN MUOTOVARIANTTIEN OMAKSUMINEN 

 

Vanha kirjasuomi jäi morfologialtaan lähes yksinomaan länsimurteisiin ja alkuun etenkin 

lounaismurteisiin pohjautuvaksi. Mikael Agricolan (n. 1510–1557) kielenkäytössä ilmeni 

tosin hieman myös itäistä vaikutusta, olihan Agricola kotoisin kaakkoishämäläisten 

murteiden alueelta ja käynyt koulua kaakkoismurteiden puolella Viipurissa. Vaikka  

myös joissain kirjasuomen vanhimmissa tekstifragmenteissa ilmeni merkkejä itä- 

murteisuuksista, tällaiset eivät kirjakieleen jääneet.  Myöhemmät kielenkehittäjät karsivat 

Agricolankin satunnaisiksi jääneet itämurteisuudet kirjasuomesta pois. Vuoden 1642 

Biblia oli Agricolan teoksia paljon eheämmin länsimurteinen teos, joka kieliasultaan oli 

hioutunut lounaismurteiselta pohjalta lähemmäs Satakunnan hämäläismurteita. 1700-

luvulle saavuttaessa kirjakieleen alkoi tulla enemmän eteläpohjalaistenkin murteiden 

piirteitä, mutta vasta tämän vuosisadan lopulla alettiin ihmetellä, miksi itämurteisia 

piirteitä ei ollut kirjakieleen huolittu. Vielä Porthan tuntui pitävän mahdollisena 

ainoastaan kirjakielen sanastollista rikastamista itämurteisuuksilla. (Vanhan kirjasuomen 

murretaustasta ja sen kehityksestä kokoavasti esim. Rapola 1945: 18–23, 69–70; 

Häkkinen 1994: 436–446; Lauerma 2004a: 136–139.) 

 

Itämurteisia muotopiirteitä alkoi laajemmin tulla kirjakieleen vasta 1800-luvulla Suomen 

siirryttyä Ruotsin vallan alta Venäjän keisarikunnan osaksi vuonna 1809. Ortografian 

uudistaminen oli alkanut etenkin Lizeliuksen toimesta jo 1700-luvun viimeisellä 

neljänneksellä, mutta oikeinkirjoitustakin alettiin laajemmin uudistaa vasta 1810-luvulta 

alkaen, teoriassa Renvallin (1810, 1811) ja käytännössä etupäässä Juteinin (1810) 

toimesta. Jälkimmäisen (Judén 1816) hetkellisesti esitettyä jopa astevaihtelussa 

tavattavasta d:stä luopumista Carl Axel Gottlund (1817: 297–298) innostui vaatimaan 

kirjakieleen muitakin itämurteisuuksia, joita jo toinen itäsuomalainen Upsalan kävijä 

Abraham Poppius oli alkanut suosia. Näin ortografiasta käynnistynyt keskustelu johti  

”murteiden taisteluun”, väittelyyn eri murteiden asemasta kehittyvässä kirjasuomessa 

(Krohn 1897: 192–195; vrt. Rapola 1956). Ikola (1965: 37) on katsonut vasta von 

Beckerin vuonna 1820 perustaman Turun Wiikko-Sanomien myötä murteiden taistelun 

vauhdittuneen tavalla, mikä merkitsi vanhan kirjasuomen kauden päättymistä ja uuden 
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kehitysvaiheen, varhaisnykysuomen, alkua. Nyt itämurteiden puolella syntyneet 

kielenkäyttäjät eivät enää välttämättä mukauttaneet kirjoituksiaan vanhalle läntiselle 

kirjakielelle. Näin monet aiemmin vieraat piirteet alkoivat näkyä varhaisnykysuomen 

ajan teksteissä. Osa näistä muodoista vakiintui kirjakieleen, osa vanhoista sai väistyä.  

 

Tässä luvussa tarkastelen, millaisiksi kehittyivät mmA, ttA ja  mme, tte -loppuisten 

monikon 1. ja 2. persoonan muotojen suhteet, kuinka monikon 3. persoonan imperfekti- 

ja konditionaalimuodot vakiintuivat it-loppuisista vAt-päätteisiksi, kuinka vanhasta sA-

asuisesta inessiivin päätteestä siirryttiin nykyiseen ssA-päätteeseen, miten n-loppuinen 

allatiivi alkoi yleistyä vokaaliloppuisen lle-päätteen rinnalle, kuinka abessiivi yleistyi tA-

päätteisestä  ttA-päätteiseksi, ja miten n-päätteisestä akkusatiivista siirryttiin t-

päätteiseen.
38

  Selvittelemääni piirrevalikoimaan on vaikuttanut lähtökohtanani oleva 

perusaineisto, jonka pohjalta aivan kaikkia sinänsä mielenkiintoisiakaan piirteitä ei ole 

voinut tarkastella.
39

    Tutkimani muodot kattavat kuitenkin suunnilleen ne piirteet, joiden 

osalta myös hengellinen kirjasuomi muuttui 1800-luvun kuluessa.   

 

Monikon 1. ja 2. persoona  

 

Enimmissä suomen murteissa monikon 1. ja 2. persoonan päätteet ovat e-loppuisia. a, ä 

(tästä lähin: A)-loppuiset muodot ovat ominaisia kaikille pohjalaismurteille ja Kainuun 

murteille, osin myös savolais- ja kaakkoismurteille. Itämurteissa monikon 1. persoonan 

sijasta käytetään kuitenkin yleensä passiivia. Monikon 2. persoonan saatta-tyyppisten 

muotojen alue ulottuu pohjoisesta Kuopion korkeudelle ja tällaisia tavataan itäisissäkin 

savolaismurteissa ja kaikissa kaakkoismurteissa. (Kettunen 1940a: kartat 164–165.) 

                                                 
38 Keskityn tarkastelemaan juuri näiden muutosten etenemistä julkaistussa kirjallisuudessa ja 
esittelen ainoastaan kursorisesti kieliopeissa ja vastaavissa käytyä keskustelua. Korkeintaan 
maininnalle on jätetty myös sellaiset tarkastelemiini muutosprosesseihin kytkeytyvät (esim. 
loppuheittoisuuteen tai loppukahdennuksen merkintään liittyvät) sivupolut, jotka ovat voineet 
päävarianttien kehitykseen hieman vaikuttaa, mutta joita Bunyan-aineistossani ei juuri tavata.  
39 Esim. siirtyminen monikkovartaloiseen monikon genetiiviin ei  Kristityn vaelluksen viimeisessä 
painoksessakaan kuvastu kuin satunnaisesti (muutoksia vain esim. pilwein, 1809: 45 > pilwien, 
1879: 26;  ystäwäinsä, 1809: 77 >  ystäwiensä, 1879: 41;  silmäini, 1809: 100 > silmieni, 1879: 
21;  pahain, 1809: 136 > pahojen, 1879: 69; willityitten, 1809: 8 > willittyjen, 1879: 9).  
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Kielihistoriallisesti A-loppuiset päätteet ovat odotuksenmukaisimpia, mikä selittää 

tällaisten esiintymisen myös vanhassa kirjasuomessa. Täällä päätteiden variaatio oli tosin 

poikkeuksellisen laajaa, sillä muodot saattoivat olla paitsi e-loppuisia, myös 

loppuheittoisia. (Häkkinen 1994: 288–294.)  

 

Malmbergin Kristityn vaellus -suomennoksessa monikon 1. ja 2. persoonan muodot ovat 

osin e-päätteisiä, kuten useimmissa murteissa ja myös nykysuomessa, osin taas A-

päätteisiä. Päätevarianttien yleisyyssuhteissa on selvä persoonakohtainen ero. Monikon 1. 

persoonan muodoista A -loppuisia on vain noin viidesosa ja näistäkin muodoista valtaosa 

on olla-verbin esiintymiä (esim. olemma 1809: 52), joskin muitakin muotoja tavataan 

(esim. tulimma mt. 88, tahdoisimma 185). Monikon 2. persoonan muodoista taas vain 

noin viidesosa on e:llisiä, olla-verbin muodoista ei sitäkään, ja A-loppuisia muotoja 

tavataan myös paljon useammista verbeistä (esim. aiwotta 79, pidittä 68, tekisittä 253).  

Sekä monikon 1. että 2. persoonan A-loppuiset muodot muutetaan e:llisiksi lähinnä 

teoksen 7. painoksessa (esim. kysyttä, tulimma, olimma, oletta 1809: 88 > kysytte, 

tulimme, olimme, olette 1857: 72). Satunnaisesti vielä vanhoilleen jääneet muodot on 

muutettu e:llisiksi teoksen 8. painoksessa (esim. seisotta 1809: 4 > seisotte 1863: 9; 

mielittä 1809: 18 > mielitte 1863: 18).   

 

Kristityn vaelluksen jatko-osassa on e:llisten muotojen rinnalla lukuisia A-loppuisia 

monikon 1. ja etenkin 2. persoonan muotoja. Tällaisia tavataan vielä teoksen 2. 

painoksessakin (esim. olemma 1834: 126, 1861: 96; voitimma 1834: 209, 1861: 160; 

ajattelitta 1834: 147, 1861: 113; olittako, tuletta 1834: 252, 1861: 193). Hoburg-

suomennoksen e:llistä valtaedustusta rikkovat sen sijaan enää muutamat A-loppuiset 

monikon 2. persoonan muodot (esim. oletta, 1835: 1; luuletta, 41; tunnetta, 70). Hübner-

käännöksessä tällaista on satunnaisesti myös monikon 1. persoonassa (esim. olimma 

1843: 14). Almqvist-suomennokseen on muutoksen olkaamma me (1843a: 4) > 

olkaamme (1843b: 4)  jälkeen jäänyt A:llisena vain muoto arwaamma (1843b: 3). 

 

1800-luvun teksteissä A-loppuiset muodot ovat enimmäkseen harvinaisia ja (etenkin 

monikon 1. persoonassa) leksikaalistuneen oloisia, mutta varianttien yleisyyssuhteissa on 



 

52 
 

havaittavissa sekä areaalisia että ajallisia eroja. 1800-luvun alun kirjallisuudessa A:lliset 

muodot ovat selvästi e:llisiä muotoja harvinaisempia (ainakin Björkqvistillä 1801). 

Juteini on sekä teoksissaan että kieliopissaan (Judén 1818: 39–40, 51) johdonmukaisesti 

e:llisten varianttien kannalla, samaten Strahlman (1816: 102–130). Renqvistin muuten 

varsin pipliasuomalaisessa esikoiskäännöksessä Yxi sangen merkillinen historia (1815) 

A:lliset muodot ovat sen sijaan enemmistönä monikon 2. persoonassa ja 1. 

persoonassakin näitä tavataan hieman. Von Becker ei tällaisia Turun Wiikko-

Sanomissaan (1820) juuri käyttänyt ja kieliopissaankin (1824: 88, vrt. 150) hän jätti 

A:lliset muodot vain maininnalle. Gottlund (1828) käytti sekä A- että  e-loppuisia 

muotoja. Juuri itäsuomalaisten kirjoittajien kautta A-loppuiset muodot alkoivat jälleen 

yleistyä kirjasuomeen. 

 

Vanhassa oululaisessa kirjallisuudessa tavattiin kuitenkin korkeintaan variaatiota. 

Ahlholmin maailmanhistoriassa (1830) on vain muutamia A-loppuisia muotoja. 

Keckmanin Kultalan (Zschokke 1834) kielessä vaihtelu on tässä suhteessa laajaa 

(Pääkkönen 1994: 112), mutta Kemellin suomentama Kempiläinen (1836a) on e:llisten 

muotojen kannalla (Lauerma 2001: 566). Itäiseen kirjallisuuteen verrattuna ero on selvä, 

sillä Lagervallin Ruunulinnassa (1834) A-loppuiset muodot ovat jo valtaedustuksena ja 

Renqvistin Wiinan kauhistuxessakin (1835b) monikon 1. persoonan muodoistakin yli 

puolet on A-loppuisia. Lönnrot käytti A-loppuisiakin muotoja ensin Kalevalassa (1835) ja 

sitten Mehiläinen-lehdessään (huom. 1837: 361) ja toivoi muotojen vakiintuvan tällaisiksi 

(1841b: 43). Sen sijaan Renvall (1840: 91) piti A-loppuisia muotoja vain itä- 

murteisuuksina. Muodot näyttävät vakiintuneen tällaisiksi lähinnä vain Lönnrotin omissa 

töissä (esim. 1840, 1842). Gottlund siirtyi Runolassaan (1840) käyttämään o, ö -loppuisia 

muotoja. Useimmissa hengellisissäkin teoksissa tavattiin edelleen ainakin satunnaisia A-

loppuisia muotoja, mutta kieliopeissa tällaiset jäivät pian enää reunahuomautuksiksi 

(Stenbäck 1844: 47; Eurén 1846: 42; Collan 1847: 89). Vuoden 1848 uusissa 

hengellisissä kirjoissa variaatiota tavattiin vielä monilla,
40

 joskin A:llinen pääte oli 

yleisempi enää Renqvistin julkaisuissa. Vuonna 1850 julkaistuissa uusissa maallisissa 

                                                 
40 Durchman ja Ingman (1848) sekä Rädyn suomentama Schmid (1848) ovat kuitenkin e:llisen 
päätteen kannalla. 
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teoksissa variaatiota on selvästi vähemmän. Raamatun kieleen e:lliset päätteet 

vakiintuivat jo vuosina 1852–1853 (UT 1852, Biblia 1853), ja seuraavana vuonna 

virsikirjankin (VK 1854) merkintä vakiintui suurimmaksi osaksi e:lliseksi. Verrosen 

(1969: 142–144) esimerkistöissä on 1860-luvulta enää muutamia A-loppuisia muotoja 

eivätkä tätä myöhemmät muodot ole yleisiä 1800-korpuksessakaan.
41

  Vuosilta 1870 ja 

1880 lukemissani hengellisten teosten otoksissa on kuitenkin satunnaisia tällaisia 

muotoja, tosin muutenkin selvästi vanhahtavien kielenkäyttäjien teoksissa (Strömborg 

1870 ja Westerback 1880). 

 

Monikon 3. persoonan imperfekti ja konditionaali  

 

Suurimmassa osassa suomen murteita monikon 3. persoonan imperfekti- ja konditionaali- 

muodot ovat vAt-päätteisiä, kuten vastaavat preesensmuodotkin. Lounaismurteissa ja  

Turun ylämaan murteissa, eteläpohjalaisissa ja joissain peräpohjalaisissa murteissa sekä 

lähinnä kannakselaisissa kaakkoismurteissa ei imperfektin ja konditionaalin muodoissa 

tavata vA-ainesta, jota käytettiin alun perin vain preesensissä. (Kettunen 1940b: 187–

188.) Vanhassa kirjasuomessa vAt-päätteiset imperfekti- ja konditionaalimuodot olivat 

harvinaisia, mutta etenkin 1700-luvun pohjalaisten kirjoittajien töissä tällaisia on tavattu 

(Häkkinen 1994: 301). 

 

Indikatiivin imperfektin ja konditionaalin preesensin monikon 3. persoonan muodot ovat 

Malmbergin suomennoksessa vanhan lounaismurteisiin pohjautuvan kirjakielen tapaan 

enimmäkseen ainoastaan t-loppuisia (esim. he uskoit 1809: 2; he tahdoisit 1809: 135). 

Teoksessa on vain satunnaisia vAt-päätteisiä imperfekti- ja konditionaalimuotoja (esim. 

johtuiwat 1809: 46; olisiwat 1809: 196). Systemaattisesti imperfekti- ja konditionaali- 

muodot on muutettu vAt-päätteisiksi teoksen 7. painoksessa (esim. otit, käskit, annoit 

1809: 63–64 > ottiwat, käskiwät, antoiwat 1857: 54; tulisit, taidaisit 1809: 182 > 

tulisiwat, taitaisiwat 1857: 145).  

                                                 
41 Yleisimmin monikon 1. ja 2. persoonassa A-loppuisesta olla-verbistä on 1800-korpuksessa 
pari oletta-asuista tietoa vielä 1870-luvulta, mutta näiden kirjoitusajankohta voi olla aiempi. 
Monikon 1. persoonan olemma-muotoja ei Hannikaisen töistäkään ole löydettävissä 1860-luvun 
puolenvälin jälkeen. Asetustekstien otoksessa viimeiset tällaiset muodot ovat jo 1850-luvun 
puolivälistä. 
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Kristityn vaelluksen jatko-osassa (Bunyan 1834) sekä imperfektin että konditionaalin 

monikon 3. persoonan muodot ovat etupäässä vAt-loppuisia (esim. pakeniwat ja 

hyppäsiwät 42; kaswasiwat ja wahwistusiwat 182). Teoksen alkupuolella kolmannes 

muodoista on tosin vielä it-päätteisiä (esim. He katsoit – – ja – – kiitit Tulkihtiata 53), 

mutta jo ennen teoksen puoltaväliä tällaiset harvinaistuvat ja kirjan loppupuolella on enää 

satunnaisia lyhyitä muotoja (esim. aseet putosit 191; he kolkutit 218). Teoksen 2. 

painokseen tällaiset ovat kuitenkin vielä etupäässä jääneet (esim. 1861: 41, 146). Hoburg-

suomennoksessa on it-päätteisten muotojen rinnalla vain satunnaisia vAt-tapauksia 

(tekiwät 1835: 36, jos he wähänkin tuntisiwat häntä, niin he tosin seuraisiwat häntä, ja 

kunnioittaisit, palweleisit ja kuulisit häntä 60). Lenngren-käännöksessä (1839) on vain 

lyhyitä muotoja (esim. Linnut lauloit, säkeistö 2), mutta Hübner-suomennoksessa (1843) 

sekä imperfektin että konditionaalin muodot ovat jo vAt-päätteisiä (esim. eliwät, oliwat 4; 

kiinniottaisiwat ja tappaisiwat 108). 

 

Pitemmän päätteen on esitetty tulleen kirjakieleen lähinnä itämurteista ja Jaakko Juteinin 

ryhtyneen käyttämään sitä aivan vuosisadan alusta (esim. Lehikoinen – Kiuru 1998: 115, 

129). Juteini käyttikin vAt-loppuisia imperfekti- ja konditionaalimuotoja ainakin 

teoksestaan Kirjoituksia (1810) alkaen, joskin näiden rinnalta on poimittavissa myös vain 

t-päätteisiä muotoja. Juteinin kielenkäyttöön nämä muodot olivat kuitenkin tulleet 

pikemminkin hänen hattulalaisesta kotimurteestaan, joka muiden pohjoishämäläisten 

murteiden tavoin oli pitempien muotojen kannalla (Lauerma 2004a: 142). Vaihtelullisen 

horjuvina tällaisia muotoja esitti kieliopissaan jo Strahlman (1816: esim. 102–105), mutta 

vasta Juteini (Judén 1818: 51) esitti tällaiset muodot systemaattisen vAt-päätteisiksi. 

1800-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä pitempiä muotoja ei vielä tavattu edes 

almanakkojen liitekirjoituksissa, eikä niissä ole 1810-luvultakaan kuin vain indikatiivista 

joitain monitulkintaisia i-vartaloisia muotoja, kuten Rantasen (1956) työstä käy ilmi. 

1800-korpuksen asetustekstienkään otokseen pitempiä muotoja ei vielä sisälly. Juteinin 

ohella vAt-imperfektejä ja -konditionaaleja käytettiin 1810-luvulla vain muutamissa 

teoksissa (Hornborg 1818, von Schröter 1819, näissäkin on hieman vaihtelua). 
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Vasta 1820-luvulla pitempi pääte alkoi laajemmin yleistyä. Reinhold von Beckerin 

toimittamien Turun Wiikko-Sanomien ensimmäisessä vuosikerrassa lyhyitä muotoja 

tavattiin lähinnä vain runoissa. Kieliopissaankin (1824: 92–93) von Becker suositti 

pitempiä muotoja. Joissain hengellisissäkin kirjoissa tavattiin pitkiä muotoja jo 

vuosikymmenen alussa (esim. pietarilainen Gossner 1822 ja Renqvistin suomentama 

Janeway 1822), vaikka lyhyet muodot olivat tällaisissa tavallisempia, elleivät 

yksinomaisia (esim. Murray 1822). Almanakkakirjoituksiin pitemmät muodot alkoivat 

yleistyä jo heti vuosikymmenen alusta, joskin muutamissa (1822, 1829) on käytetty  

myös lyhyitä muotoja. Variaatio oli tyypillistä niin hengellisille kuin maallisillekin 

kirjoille (esim. Hagerup 1825, Franklin 1826). Sanakirjansa johdannossa Renvall (1826: 

XIII–XIV) suositti pitempiä muotoja, joskin hän mainitsi lyhyet imperfektit 

rinnakkaismuotona. Kotuksen asetustekstien otoksessa pitemmät muodot alkavat 

vakiintua vuoden 1826 jälkeen. Muuten 1820-luvun lopullakin variaatio oli vielä laajaa 

(esim. Oulun Wiikko-Sanomissa 1829). 

 

1830-luvun alkupuoliskolla vAt-muodot olivat jo yleisiä itämurteisväritteisten 

kirjailijoiden töissä (esim. Gottlund 1831, Lagervall 1831, Ingman 1834, Tarvasen 

suomentama Gessner 1835, Lönnrotin Kalevala 1835), joskin Renqvistin töissä (esim. 

Arndt 1832, Bernieri 1834, Renqvist 1835a ja b, Schultenius – Gossner 1836) tavattiin 

edelleen korkeintaan variaatiota. Kokonaisuudessaan lyhyet muodot olivat kuitenkin jo 

selvästi harvinaistumassa, sillä pohjoissuomalaisissa kirjoissa vielä tavattu variaatio 

(huom. etenkin Alholm 1830 ja Toppelius 1832) alkoi taittua systemaattisen vAt-päätteen 

kannalle (Zschokke 1834, Kempiläinen 1836a). Lönnrot (1837: 361) oli 

grammaatikkonakin pitempien muotojen kannalla. Samana vuonna Renvall (1837: 24–

25) suositti käyttöön pitempiä imperfektimuotoja, muttei konditionaaleja.  

 

Kieliopissaan Renvall (1840: 82) suositti viimein konditionaalimuotojakin vAt-

päätteisiksi ja luonnehti lyhyitä muotoja murteellisuuksiksi (mt. 91). Vielä 1840-luvun 

alussa monet hengelliset teokset olivat kuitenkin ainakin enimmäkseen lyhyiden 

muotojen kannalla. Stenbäck (1844: 30–32) esittää vielä taivutuskaavioittensa 

alaviitteissä lyhyet päätteet. Eurén (1846: alav. s. 42) on Renvallin tavoin luonnehtinut 
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näitä enää murteellisuuksiksi, samaten Collan (1847: 102). 1840-luvun puoltaväliä 

lähestyttäessä vAt-päätteiset muodot alkoivat yleistyä hengelliseenkin kirjallisuuteen. 

Muutamat teokset (esim. Uusi Evangeliumi Kirja 1844) ja tekijät jäivät kuitenkin 

vanhoilleen. Etenkin Renqvist näyttää vanhemmiten luopuneen hänelle aiemmin 

ominaisesta variaatiosta siirtymällä yhä selvemmin vanhan lyhyen päätteen kannalle. 

Lähinnä tämän takia puolet vuonna 1848 julkaistuista uusista uskonnollisista teoksista oli 

vielä lyhyen päätteen kannalla.
42

 Sen sijaan vuonna 1850 painetuista uusista maallisista 

kirjoista lukemistani otteista en ole lyhyttä päätettä enää havainnut.  

 

Vuonna 1852 julkaistussa kieleltään uusitussa Uudessa Testamentissa imperfekti- ja 

konditionaalimuodot olivat jo vAt-päätteisiä, mutta seuraavana vuonna ilmestyneessä 

koko Raamatussa (Biblia 1853) palattiin tältä osin vanhoihin muotoihin. Raamatun 

kieleen vAt-pääte kuitenkin vakiintui jo seuraavasta Bibliasta (1862) alkaen. Verrosella 

(1969: 148) on länsisuomalaisten kirjoittajien teoksista pari esimerkkiä vanhasta 

päätteestä vielä 1860-luvulta. Vanhan pipliasuomen kielellistä perintöä säilyttänyt 

Aleksis Kivi käytti tällaisia etenkin vuonna 1864 julkaisemassaan Nummisuutareissa, 

vuonna 1870 ilmestyneestä Seitsemästä veljeksestä lyhyt pääte oli jo väistynyt (Räsänen 

1984: 52). Mutta vaikka virsikirjan liitekirjoituksissa vAt-päätteen kannalle oli siirrytty jo 

1850-luvulla (VK 1854), itse virsiin lyhyet muodot vielä jäivät. Vuonna 1870 tällaisia 

käyttivät vielä sekä Strömborg että Lönnrot ja virallisessa virsikirjassakin muodot olivat 

käytössä vielä 1880-luvulla (VK 1885).  

 

Inessiivi             

 

Itämurteissa inessiivi on geminaatta-s:llinen,  mutta länsimurteissakin geminaatta-s:llistä 

inessiiviä tavataan pohjoishämäläisissä murteissa ja enimmissä Peräpohjolan murteissa. 

Länsimurteissa inessiivi on lounaismurteiden vaikutuksesta suurimmaksi osaksi yksinäis-

s:llinen (Kettunen 1940a: kartta 104; vrt. Lehtinen 2007: 254–255.)
43

   Agricola käytti 

                                                 
42 Nimittäin Renqvist 1848, Rittmeijer 1848, Luther 1848a ja Hyvä Paimen 1848; muiden töistä 
vain  Fellman 1848 ja Tolpo 1848. 
 
43 Lounaismurteiden loppuheittoiset muodot palautuvat yksinäis-s:lliseen asuun, 
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hiukan myös geminaatta-s:llistä inessiiviä etenkin pronomineista, mutta geminaatallinen 

pääte alkoi väistyä vanhasta kirjasuomesta jo 1600-luvulla (Häkkinen 1994: 200–201; 

Lehikoinen – Kiuru 1998: 100–101). 

 

Vanhan kirjasuomen lounaispohjainen sa, sä -tyyppinen inessiivi säilyi Malmbergin 

Kristityn vaellus -suomennoksessa 1800-luvun puolivälin yli, sillä vasta teoksen 7. 

painoksessa siirryttiin nykyiseen geminaatalliseen päätteeseen (esim. täsä talosa 1809: 63 

> tässä talossa 1857: 54). Muissa töissään Malmberg oli kuitenkin käyttänyt ss:llistä 

inessiiviä aiemmin. Jo julkaisemassaan arkkivirressä Malmbergilla (1834: 3) oli muoto 

maassa. Samana vuonna ilmestyneessä Kristityn vaelluksen jatko-osassa (Bunyan 1834) 

inessiivi on etupäässä geminaatallinen, mutta teoksen lopussa (s. 234–278) palataan 

yksinäis-s:llisen inessiivin kannalle, jota on satunnaisesti käytetty teoksessa aiemminkin 

(esim. kokemasa ja koettelemasa 1834: 217). Jatko-osan 2. painoksessa tällaisetkin 

muodot (vrt. 1861: 166) on muutettu geminaatallisiksi. Hoburg-käännös (1835) oli 

kuitenkin vielä kokonaan lyhyemmän päätteen kannalla, samaten sen vuonna 1838 

ilmestynyt (muutenkin lähes muuttamaton) 2. painos.  Bibliahistorian (Hübner 1843) ja 

Kansakunnan kirjan (Almqvist 1843a ja b) inessiivit ovat puolestaan jo geminaatallisia. 

 

Juteini käytti geminaatallista inessiiviä jo Porthanille kirjoittamastaan muistorunosta 

(1804) alkaen. Muutoin pitempää inessiivin päätettä on 1800-luvun ensimmäisellä 

vuosikymmenellä käytetty vain Pietarissa painetussa (kirkko)käsikirjassa (1808), siinäkin 

epäsäännöllisesti. 1810-luvulla geminaatallista inessiiviä käytettiin Juteinin teosten 

lisäksi eräissä almanakkakirjoituksissa (1815–1816, variaatiota jo 1810–1811) ja 

asetusteksteissä, vuosikymmenen lopulla Hornborgin (1818) faabelikokoelmassa ja 

parissa kansanrunojulkaisussa (Gottlund 1818, von Schröter 1819). Kielioppeihin 

muodon toivat tällä vuosikymmenellä Strahlman (1816: 18–21) ja  Juteini (Judén 1818: 

17, 19–21). 1820-luvun alussa pitempi pääte alkaa olla jo tavallisempi, sillä Turun 

Wiikko-Sanomien ja monien almanakkakirjoitusten (1820, 1823–1824, 1826) lisäksi 

eräät hengelliset teoksetkin olivat tämän kannalla (Matthias Gottlund 1821, Gossner 

1822). Von Becker suositti pitempää päätettä kieliopissaan (1824: V, 27).  Renvallkin 

                                                                                                                                                 
kaakkoismurteiden taas geminaatta-s:lliseen lähtömuotoon. 
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suositti muotoa sanakirjansa kieliopillisessa johdannossa (1826: XIII), vaikka hän eri 

varianttien välillä sittemmin empikin. Useimmissa uskonnollisissa kirjoissa käytettiin 

kuitenkin vielä lyhyempää päätettä, joka 1820-luvulla oli käytössä vielä monissa 

almanakkakirjoituksissakin (1821–1822, 1827–1829). Asetusteksteihin geminaatta-

s:llinen inessiivi näyttää vakiintuneen vuodesta 1826 alkaen. 

 

Maallisesta kirjallisuudesta yksinäis-s:llisen päätteen on luonnehdittu selvästi 

syrjäytyneen jo 1830-luvulla (Lehikoinen – Kiuru 1998: 101). Sen kannalla olivat 

kuitenkin vielä mm. sellaiset oppikirjantekijät kuin Ahlholm (1830), Wallin (1835) ja 

Nordblad (1837). Etenkin vanha oululainen kirjallisuus oli vielä variaation kannalla 

(esim. Toppelius 1832). Vaikka Renqvist (esim. 1830, Topp 1833 ja Rancken 1836) 

pysyi vielä vanhan päätteen kannalla, 1830-luvun puoltaväliä lähestyttäessä pitempää 

päätettä alettiin tavata enemmän myös hengellisessä kirjallisuudessa. Suositussa 

Lapsuuden Kirjassa (1835) ja pietarilaisessa (kirkko)käsikirjassa (1835) oli jo 

geminaatallinen pääte, samoin etupäässä Kemellillä (Kempiläinen 1836a). Vielä 

vuosikymmenen jälkipuoliskolla lyhyempää päätettä tavattiin silti noin joka toisessa 

uudessa hengellisessä kirjassa.  

 

Penttilä (1931: 122) on luonnehtinut yksinäis-s:llisen inessiivin alkaneen käydä 

vanhentuneeksi vasta 1840-luvulla. Vielä tämän alkuvuosina vanhaa päätettä tavattiin 

silti useissa hengellisissä kirjoissa. Vuonna 1843 Renqvistin julkaisemissa uusissa 

uskonnollisissa teoksissa (Arndt 1843, Dumoulini 1843, Goodwini 1843) siirryttiin 

geminaatalliseen inessiiviin. Tämän jälkeen yksinäis-s:llistä inessiiviä käytettiin jo 1840-

luvun puolimaissa yksinomaisesti enää muutamassa kirjassa (Krank 1844, Dietrich 1845, 

Luther 1845a;  maallisena huom. Nyman 1846). Laajempaa variaatiotakin tavattiin enää 

parissa teoksessa (Gossner 1844; Starkilla 1847 sA-inessiiviä enää raamattusitaateissa). 

Vuonna 1848 julkaistuista uusista hengellisistä kirjoista vain yksi (Tolpo 1848) oli enää 

vanhan lyhyen päätteen kannalla
44

, vuonna 1850 julkaistuista uusista maallisista kirjoista 

ei yksikään. 

                                                 
44 Geminaatta-s:llisen inessiivin kannalla ovat Durchman & Ingman 1848, Fellman 1848, 
Hedberg 1848, Hyvä Paimen 1848, James 1848, Luther 1848a, Luther 1848b, Nohrborg 1848, 
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Raamatun kieleen geminaatta-s:llinen inessiivi omaksuttiin jo vuosina 1852–1853 (UT 

1852, Biblia 1853) eikä vasta Ingmanin raamatunkäännöksessä (Biblia 1857–1859), 

kuten Rapola (1933: 193) – harvinaista kyllä – on virheellisesti esittänyt. Seuraavana 

vuonna geminaatta-s:lliseksi merkitty, mutta itse virsissä usein loppuheittoinen (ss’ ) 

inessiivi tuli virsikirjaan (VK 1854). Geminaatallinen pääte vakiintui myös hengelliseen 

kirjasuomeen siis jo pian 1800-luvun puolenvälin jälkeen.  

 

Allatiivi  

 

Useimmissa suomen murteissa allatiivin pääte on loppukahdennuksellinen, mutta n-

loppuista allatiivia tavataan idässä etenkin osassa savolaismurteita, lännessä 

eteläpohjalaisissa ja hiukan myös hämäläismurteissa (Kettunen 1940a: kartta 126). 

Vanhassa kirjasuomessakin tällaista hieman tavattiin. Agricola käytti etenkin 

kaksitavuisista pronominivartaloista n-loppuisia allatiiveja, mutta nämä muutettiin 

vokaaliloppuiseksi  etupäässä  jo vuoden 1642 Bibliassa. Siinä n-allatiivia on käytetty 

enää satunnaisesti pronomineista ja liitepartikkelien edellä. (Rapola 1933: 239–40; 

Häkkinen 1994: 207.)  

 

Malmbergin Kristityn vaellus-suomennoksessa allatiivi on alun alkaenkin merkitty 

etupäässä vokaaliloppuiseksi. Teoksen varhaisissa painoksissa tavataan hiukan myös n-

loppuista allatiivia etenkin persoonapronomineista ja eräistä (joskus adverbiaalisestikin 

käytetyistä) pre- ja postpositioista.  Myöhemmistä painoksista tällaiset muodot ovat 

väistyneet. Satunnaisia muutoksia on jo teoksen 4. painoksessa (sen päällen 1809: 101 > 

sen päälle 1828: 101; sisällen 1809: 242 > sisälle 1828: 242). Teoksen 5. painoksessa 

muotoja on muutettu jo  enemmän (esim. alapuolellen 1809: 78 > alapuolelle 1835: 79; 

heillen 1809: 159, 205 > heille 1835: 163, 211; reisullen 1809: 33 > reisulle 1835: 34), 

joskin satunnaisesti vokaaliloppuisia muotoja on myös muutettu n-loppuisiksi (teille 

1809: 42 > teillen 1835: 43 > teille 1857: 38).  6. painoksessa on vain muutamia 

muutoksia (esim. teillen 1809: 219 > teille 1848: 166), mutta 7. painoksessa muutoksia 

on jälleen runsaammin (esim. markkinoillen 1809: 136 > markkinoille 1857: 110; 

                                                                                                                                                 
Renqvist 1848, Rittmeijer 1848 ja Schmid 1848. 
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Portillen 1809: 243 > portille 1857: 193). Osa allatiiveista on tässä vaiheessa kokonaan 

kadonnut syntaktisten muutosten yhteydessä (esim. molemmat näytti heillen 1809: 202 > 

molemmat näyttiwät heistä 1857: 161; niitten päällen 1809: 68 > niitä 1857: 58). 

Painosta kohti eniten allatiiveja on muutettu vokaaliloppuisiksi vasta teoksen 8. 

painoksessa, jossa n-loppuiset muodot käytännössä katoavat (esim. hänellen 1809: 189 > 

hänelle 1863: 138; ihmisillen 1809: 149 > ihmisille 1863: 110; joillen 1809: 243 > joille 

1863: 176; jollenkullen 1809: 253 > jollekulle 1863: 183; korkiallen 1809: 254 > 

korkealle 1863: 183; likellen 1809: 90 > likelle 1863: 68). Runosäkeen muoto etäällen 

(1809: 63) on tosin jäänyt n-loppuiseksi vielä teoksen viimeiseen painokseen (1879: 82). 

 

Kristityn vaelluksen jatko-osa (Bunyan 1834) alkaa etupäässä vokaaliloppuisiksi 

merkittyjen allatiivien kannalla olevana, joskin joitain k- ja n-loppuisiksi merkittyjä 

muotojakin tavataan (esim. meillekkin 15; yhdellenkään 22). Teoksen edetessä etenkin 

pronominaalisten n-loppuisten allatiivien määrä kuitenkin kasvaa ja teoksen 

loppupuolella allatiivi on jo lähes systemaattisesti n-loppuinen (esim. monellen 

wastatulewallen heikollen matkamiehellen 216). Teoksen 2. painoksessa (1861) muotoja 

on muutettu vokaaliloppuisiksi (vrt. esim. 166). Kokonaan etenkään n-loppuiset muodot 

eivät silti vielä väistyneet (esim. huonoillekkin matkamiehillen 1834: 83, 1861: 64). 

Hoburg-suomennoksessa (1835) on joitain n-loppuisiakin allatiiveja (esim. kullenkin 9; 

syvemmällen 21). Kirkko-Virressä (Malmberg 1834) ja Lenngren-runokäännöksessä 

(1839) allatiivi on systemaattisesti n-loppuinen, Kansakunnan kirjankin molemmissa 

laitoksissa (1843a ja b) melkein (sivun 5 paria vokaaliloppuista muotoa lukuun 

ottamatta), mutta Hübner-suomennoksessa (1843) n-loppuisia muotoja on vain aivan 

satunnaisesti (minullen 44). 

 

Vaikka vanhassa kirjasuomessa allatiivin merkintä oli käytännössä jo vakiintunut 

vokaaliloppuiseksi, 1810-luvun alkupuoleltakin n-päättteestä on satunnaisia tietoja (esim. 

aukeellen merellen, 1800-korpuksen asetustekstien luotsiasetus 1812). Vielä Renvall 

(1815: 11) piti vain vokaaliloppuista päätettä kirjakielelle ominaisena. Julinin (1815) 

viinanpoltto-ohjeissa on tällaisten rinnalla mm. muodot kullengin (6) ja sillen (16). 

Kaakkoismurteiden alueelta tulleen Strahlmanin (1816: 20–21) kieliopissa oudosti vain 
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monikolliset allatiivit on merkitty n-loppuisiksi. Almanakkakirjoituksessa (1818) on yksi 

n-allatiivi, runojulkaisuissa (esim. Schröter 1819) jo enemmän.  

 

Murteiden taistelun aikaan n-allatiivia alettiin omaksua kirjakieleen juuri itämurteista. 

n-loppuisia allatiiveja on vaihtelevassa määrin poimittavissa kaikista 1820-luvun 

almakkakirjoituksista. Vuonna 1820 perustamissaan Turun Wiikko-Sanomissa von 

Becker käytti n-allatiivia vokaaliloppuisen rinnalla, mutta kieliopissaan von Becker 

(1824: 27) asetti n-loppuisen päätevariantin etusijalle. Toisten myöhemmin toimittamissa 

Turun Wiikko-Sanomissa n-loppuisen allatiivin käyttö kuitenkin taantui 1830-luvulle 

tultaessa lähinnä vain pronominivartaloisia tai liitepartikkelillisia muotoja koskevaksi. 

Vuonna 1829 perustetuissa Oulun Wiikko-Sanomissa n-loppuinen allatiivi oli verraten 

harvinainen, k-loppuisiksikin merkittyjen allatiivimuotojen rinnalla (vrt. Kantola 1968: 

75–78). Kirjallisuudessa n-allatiivia käyttivät lähinnä vain savolaiset, kuten Gottlund 

(1828). Laajinta tämän päätevariantin käyttö näyttäisi 1830-luvulla olleen Lagervallin 

kaunokirjallisissa töissä (1831, 1834) ja eräissä Renqvistin käännöksissä (esim. Arndt 

1832). Sen sijaan oululaisten kirjoissa n-allatiivi jäi korkeintaan satunnaiseksi (näin esim. 

Alholm 1830, Toppelius 1832 ja Kempiläinen 1836a; Keckmanin suomentamassa 

Zschokkessa 1834 on hieman enemmän vaihtelua). Lönnrot (1836: 44) suositti allatiivia 

merkittäväksi vokaaliloppuiseksi, vaikka hän oli Kalevalassa (1835) käyttänyt n-allatiivia 

toisinaan ki(n)-liitepartikkelin edellä ja myös mm. persoonapronomineista. Tässä 

laajuudessa n-allatiivia tavattiin jatkossakin eniten, vaikka Lönnrot (1841a: 30–31) siirtyi 

puoltamaan systemaattisen n-loppuista allatiivia. Myös Gottlund (1840) käytti tätä 

almanakkakirjoituksiaan myöten. Muiden kuin itäsuomalaistaustaisten kirjoittajien 

kieleen n-allatiivin laajempi käyttö ei kuitenkaan edelleenkään näytä levinneen. 

Hengellisessä kielessä tämä jäi etenkin Renqvistin kirjoittamille (1844), kääntämille 

(esim. Schinmeier 1841; Arndt 1843; Steger 1847) ja osin kustantamillekin (esim. Fritsch 

1846) teoksille ominaiseksi piirteeksi. Vielä Eurén (1846: 20) tosin suositti llen-päätettä 

Lönnrotiin tukeutuen (Stark 1968: 95). Myös Collan (1847: 60) totesi monien vielä 

käyttävän n-loppuista päätettä. Vuonna 1848 julkaistuissa uusissa hengellisissä teoksissa 

lähes systemaattista  n-allatiivia oli edelleen vain Renqvistillä, selvempää variaatiotakin 
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vain parissa muussa teoksessa, muuten allatiivi oli vokaaliloppuinen.
45

 Myös Eurén 

(1849: 39, vrt. 1846: 20) siirtyi tällaisen kannalle. Vuonna 1850 julkaistuissa uusissa 

maallisissa teoksissa lähes systemaattisen n-loppuisen allatiivin kannalla on enää 

Gottlund (1850), Rädyn (1850) lauluissa ja Andersenin (1850a) saduissa n-muotoja on 

vain tuntuvammin.  

 

llen-allatiivin myöhemmästä käytöstä Verrosella (1969: 92–95) on 1850-luvun jälkeen  

esimerkkejä enää niukasti. 1860-luvulla n-loppuiset allatiivit ovat 1800-korpuksessakin  

harvinaisia muutoin kuin runoissa tai liitepartikkelien edellä. Jälkimmäisessä asemassa 

Yrjö-Koskinen, Ahlqvist ja A. W. Ingman merkitsivät allatiivin päätteen vielä yleisesti n-

loppuiseksi, ainakin Ahlqvist vielä 1870-luvulla (Ruoppila 1977: 133). Etenkin tässä 

asemassa allatiivia on huomatakseni jonkin verran käytetty myös 1800-luvun lopun 

raamatunlaitoksissa. Tällaista on vielä hieman joissain vuonna 1870 julkaistuissa 

hengellisissä proosateoksissakin, satunnaisesti myöhemminkin.
46

 Vaikka n-loppuinen 

allatiivi levisi 1800-luvulla laajemmin vain verraten harvojen kirjoittajien kieleen, 

nopeasti sen osin jo vanhasta kirjasuomesta periytynyt vähäinen käyttö ei väistynyt.   

 

Hitaimmin n-allatiivi väistyi runoudesta, jossa sen käyttö ei myöhemminkään rajoittunut 

vain liitepartikkelien yhteyteen.
47

 Vanhan virsikirjan virsissä n-loppuista allatiivia 

tavattiin loppuun saakka (VK 1885). Heittomerkkistäkin allatiivia vielä esittänyt Genetz 

(Jännes 1890: 43) totesi n-loppuisen allatiivin olevan runokielessä tavallinen.  Ruoppila 

(1977: 133) on katsonut allatiivin pitkään horjuvana säilyneen kirjoitusasun vakiintuvan 

Setälän (1898) kieliopissa, tässäkin (s. 46) tosin on vielä mainittu n-loppuinen variantti 

runokielelle ominaisena. 

 

 

                                                 
45 Variaation kannalla ovat James 1848 ja Luther 1848b, n-loppuisen allatiivin kannalla Hyvä 
Paimen 1848, Luther 1848a, Renqvist 1848 ja Rittmeijer 1848.  
 
46 Liiitepartikkelin edellä käytetty n-päätteinen muoto on vuoden 1870 proosassa tuttu Hirviselle, 
Langhalsille ja teokselle ”Thirza”, vuonna 1880 tällaista on enää Westerbackin postillassa. 
 
47 Lukemissani tekstiotoksissa muita n-loppuisia tapauksia on (etenkin pronomineista) Lönnrotin 
ja Strömborgin vuonna 1870 julkaisemissa virsissä ja vielä vuoden 1880 virsikirjaehdotuksessa.  
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Abessiivi  

 

Suomen murteissa abessiivi on enimmäkseen yksinäis-t:llinen. Ainoastaan perä- 

pohjalaisissa ja Oulun seudun pohjoispohjalaisissa murteissa sekä aivan toisaalla 

Laatokan rantojen ja Karjalan kannaksen murteissa pääte on geminaatallinen, mikä on 

myös nykyisille karjalan kielen murteille ominainen vanha karjalaisuus (Kettunen 1940a: 

kartta 36). Vanhassa kirjasuomessa abessiivi oli lähes yksinomaisesti yksinäis-t:llinen, 

geminaatallista päätettä tavattiin vain satunnaisesti etenkin pohjalaisten kirjoittajien 

töissä. Vhaelin (1733: 7–8) kieliopissa abessiivi on esitetty geminaatalliseksi. (Häkkinen 

1994: 207; Lehikoinen – Kiuru 1998: 103.)   

 

Malmbergin Kristityn vaellus- suomennoksessa abessiivi on alun perin yksinäis-t:llinen 

(esim. Ilman Armota 1809: 235; ilman hänetä 32; ilman yhdetäkkän niin suurta waarata 

1809: 18). Nominiabessiivien kanssa on yleensä käytetty ilman-vahviketta,
48

 

vahvikkeettomia voivat olla vain jotkin kiteytymät ja 3. infinitiivin muodot (esim.  

huoleta 57,  lakkaamata 40, kerran tosin myös ilman yhdengään leiwän palaisen eli 

juoma pisaran nautitzemata 1809: 172). Geminaatta-t:llisiksi abessiivit on muutettu vasta 

teoksen 9. painoksessa (esim. epäilemätä 1809: 173 > epäilemättä 1879: 65). ilman + 

abessiivi -konstruktiot on kuitenkin enimmäkseen muutettu teoksessa tavallisemmiksi 

ilman + partitiivi -rakenteiksi (esim. ilman tiedota 1809: 121 > ilman tietoa 1879: 62) ja 

vain muutama tapaus on muutettu vahvikkeettomaksi geminaatta-abessiiviksi (esim. 

ilman sieluta 1809: 117 > sielutta 1879: 60; ilman hänetä 1809: 201 > hänettä 1879: 

101). Ainoastaan kaksitulkintainen muoto ilman Jumalata (1809: 201) on jäänyt 

muuttamatta (1879: 101). Viimeiseen painokseen on samaten jäänyt huoleta (1879: 54, 

muut esiintymät on muutettu huoleti-adverbeiksi, 1879: 32, 84). 

 

Kristityn Vaelluksen jatko-osassakin (Bunyan 1834) abessiivi on etupäässä yksinäis-

t:llinen.  Teokseen on Oulussa painettuna päässyt tosin muutamia geminaatallisiakin 

abessiivimuotoja (esim. ilman hänettä 22; ilman tätä wanhurskaudettakin 72; ilman 

minun selittämättänikin 247). Muotojen satunnaisuutta kuvaa se, että samalla sivulla voi 

                                                 
48 Tästä ilmiöstä vanhassa kirjasuomessa ks. Pantermöller 2006. 
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olla yksinäis-t:llinenkin esiintymä samasta muodosta (ilman tätäkin wanhurskaudeta 72). 

Teoksen 2. painoksessa joitain abessiivimuotoja on  muutettu geminaatta-t:llisiksi (esim. 

kompastumata 1834: 126 > kompastumatta 1861: 97; kysymätä 1834: 168 > kysymättä 

1861: 129; epäilemätä 1834: 170 > epäilemättä 1861: 130). Myös Hoburg-

suomennoksessa (1835) ja Hübner-käännöksessä (1843) abessiivi on yksinäis-t:llinen 

(esim. estämätä, Hoburg 1835: 105; kulumata, Hübner 1843: 21). Näin on vielä 

Kansakunnan kirjan varhaisemmassa laitoksessa, mutta myöhemmässä pääte on muutettu 

geminaatalliseksi (esim. toisen awuta, Almqvist 1843a: 13 > toisen awutta 1843b: 12). 

 

Geminaatalliseksi abessiivi vakiintui varsin hitaasti vasta 1800-luvulla (Lehikoinen – 

Kiuru 1998: 103). Renvall (1815: 19) oli alun perin Vhaelin geminaatallisella kannalla.  

Turun Wiikko-Sanomien ensimmäisessä vuosikerrassa 1820 on muutamia geminaatallisia 

3. infinitiivin abessiiveja, vuonna 1821 jo enemmän, vaikka vasta 1822 oululainen 

Keckman alkoi toimittaa lehteä. Savolainen von Becker (1824: 31) piti tt:llistä abessiivia 

vielä murteellisena. Sanakirjansa johdannossa myös Renvall (1826: XIII) mainitsee 

tällaisen enää rinnakkaismuotona. 1800-korpuksesta on 1820-luvulta löydettävissä lisää 

satunnaisehkoja geminaatallisia esiintymiä vain almanakkakirjoituksista (esim. 1821), 

sillä Turun Wiikko-Sanomistakin tt:lliset muodot olivat 1830-luvulle tultaessa jo alkaneet 

väistyä. Vuonna 1829 perustetuissa Oulun Wiikko-Sanomissa taas käytettiin myös 

geminaatallista päätettä. 1830-luvulla tätä alettiin tavata paitsi Oulun seudulla 

kirjoitetussa ja/tai julkaistussa kirjallisuudessa (Toppelius 1832, Kemellin postuumi 

Kempiläinen 1836a, Ticklén 1837) myös Pohjois-Suomessa vaikuttaneen ja Karjalassa 

runoja keränneen Lönnrotin töissä (Schartau 1834, Kalevala 1835) ja yhteistöissä 

(Lönnrot & Ticklén 1836, Cajan 1839–1840). Mehiläinen-lehdessään Lönnrot (1836: 44, 

1839: 546–547) myös aktiivisesti puolsi geminaatallista abessiivia. Muuhun 

kirjallisuuteen päätevariantti ei vielä juuri levinnyt (mutta huom. Christillisen opin alku 

1836, Ingman 1834 ja Ehrström 1837). Renvallkaan (1840: 46) ei taipunut tämän 

kannalle. Vielä 1840-luvun alun kirjallisuudessa geminaatallinen abessiivi oli 

harvinainen muualla paitsi Lönnrotin ja oululaisten töissä (Lönnrot 1840, 1842; Lönnrot 

& Ticklén 1842; Nyman 1842). Vuoden 1841 Sanansaattaja Wiipurista -lehdessäkin oli 

vain satunnaisia tt:llisiä abessiiveja. Tällä vuosikymmenellä geminaatallinen abessiivi 
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alkoi kuitenkin yleistyä. Lehikoisen ja Kiurun (1998: 104) mukaan geminaatallinen pääte 

olisi syrjäyttänyt yksinäiskonsonanttisen kirjallisuudessakin jo 1840-luvulla. Vielä tämän 

puolivälissä uutta päätettä käytettiin vain muutamassa hengellisessä teoksessa (esim. 

Luther 1845b; Lyhykäinen kertomus 1845). Vaikka päätteen asusta oli vielä pientä 

erimielisyyttäkin, mm. Eurén (1846: 20) asettui pian geminaatallisen päätteen kannalle 

(Stark 1968: 95), sittemmin myös Collan (1847: 59–60) ja Europaeus (1847: n:o 19, s. 3). 

Vuonna 1848 ilmestyneissä uusissa uskonnollisissa kirjoissa jo vajaassa puolessa oli 

geminaatallinen abessiivi, nämäkin tosin etupäässä pohjoisten kirjoittajien teoksia.
49

 

Vielä yllättävän monessa vuonna 1850 julkaistussa maallisessa kirjassakin on käytetty 

yksinäis-t:llistä abessiivia.
50

 

 

Verrosen (1969: 96–97) mukaan vielä 1840-luvun puolenvälin jälkeen kumpikin pääte oli 

yleinen ja variantit saattoivat usein esiintyä rinnan samoissakin teksteissä, joskin 

uskonnollisessa kirjallisuudessa käytettiin vielä pitkään yksinäis-t:llistä abessiivia. Tämän 

esiintymät alkavat Verrosen (mp.) esimerkistössä vähetä vasta 1860-luvulla. Tätä 

myöhemmältä ajalta 1800-korpuksessakaan ei ole ainakaan 3. infinitiivin abessiivista 

yksinäis-t:llisiä muotoja kuin vain satunnaisesti.
51

 Jo 1860-luvun alussa virsikirjassakin 

(VK 1860) oli siirrytty geminaatalliseksi merkittyyn, itse virsissä tosin usein loppu- 

heittoiseen (tt’ ) abessiiviin. Ingman puolsi yksinäis-t:llistä abessiivia vielä 1870-luvun 

alkuvuosina (Ruoppila 1977: 134). Muutamissa vuosina 1870 ja 1880 julkaistuissa 

hengellisissä teoksissa onkin edelleen käytetty vanhaa päätettä.
52

 Raamatun kieleen 

geminaatallinen abessiivi hyväksyttiin vasta Bibliassa 1896–1897. Kokonaan vanha pääte 

ei Raamatusta tällöinkään vielä väistynyt, sillä Englannin ja Ulkomaan Bibliaseuran 

kustantamiin laitoksiin uusi pääte omaksuttiin vasta Bibliassa 1911.    

                                                 
49 Tällaisina ks. Durchman & Ingman 1848, Fellman 1848, Nordlundin suomentama Nohrborg 
1848, huom. lisäksi Ahlgrenin suomentama Luther 1848b ja Rädyn suomentama Schmid 1848.   
50 Yksinäis-t:llisen abessiivin kannalla ovat Akiander 1850 länsimurteisessa lukemisoppaassaan, 
tAk-päätettä käyttävä Gottlund 1850 sekä Räty runoissaan 1850; Aukusti Liliuksen (1850) 
kieliasultaan hieman muokatun lukemiston avausluvussa on pientä variaatiota.  
51 Asetustekstien otoksen viimeiset yksinäis-t:lliset infinitiiviabessiivit ovat 1850-luvun alkupuolen 
rukouspäiväjulistuksissa, mutta geminaatallisia muotoja aletaan tavata vasta 1860-luvun 
jälkipuoliskolta.  
52 Yksinäis-t:llistä päätettä ovat käyttäneet vielä Stenbäck Bengel-suomennoksessaan 1870, 
Törmälä 1880 ja osin Westerback 1880. 
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Akkusatiivi 

 

Suomen murteissa tavataan persoonapronominien t-päätteisiä akkusatiivimuotoja vain 

itämurteissa ja joissain näihin rajoittuvissa murteissa (Ojansuu 1922: 116–117), osin 

myös pohjoismurteissa (Cannelin 1888: 67–68). Vanhassa kirjasuomessa tavataan 

persoonapronomineistakin etupäässä vain n-päätteisiä akkusatiiveja, joskin Agricola 

käytti monikon pronomineistakin hiukan myös itäisiä t-päätteisiä muotoja; kirjasuomeen 

tällaiset alkoivat laajemmin yleistyä vasta 1800-luvulla (Häkkinen 1994: 197).
53

 

 

Malmbergin Kristityn vaellus- suomennoksessakin persoonapronominien akkusatiivi- 

muodot ovat alun perin (1809) ainoastaan n-päätteisiä. Monikon muotoja on alettu hiukan 

muuttaa t-loppuisiksi teoksen 7. painoksessa, mutta varsin epäsäännöllisesti. Monikon 1. 

ja 2. persoonan muotoja on t:llistetty kumpaisiakin vain muutama (esim. hän tuntee 

meidän > meidät, 1809: 227 > 1857: 180; se – – kohtaa teidän > teidät, 1809: 50 > 1857: 

44;  huom. Teidän > teidät lähetti, 1809: 25  > vasta 1879: 17, silloinkin toinen saman 

sivun esiintymä muuttamatta).  Ainoastaan monikon 3. persoonan muotoja on teoksen 

loppupuolella systemaattisemmin t:llistetty (esim. weit he heidän, 1809: 182 > weiwät he 

heidät, 1857: 146). Yksikön muotoja on t:llistetty teoksen viimeisessä painoksessakin 

vain nimeksi. 1. persoonan muodoista on muutettu vain yksi (minun > minut, 1809: 44 > 

1879: 26), 2. persoonan muodoista ei yhtään eikä 3. persoonan muotojakaan ole muutettu 

kuin muutama (esim. hänen > hänet, 1809: 42 > 1879: 25: huom. myös 1809: 145 > 

1879: 74, ainoana useita tällaisia n-akkusatiiveja sisältävästä lauseesta).    

 

Malmbergin eräissä muissa kirjoissa t-akkusatiivia on käytetty varhemminkin. Kristityn 

lesken ja lasten vaelluksessa monikon persoonapronominien akkusatiivimuodot ovat 

t:llisiä (esim. meijät, Bunyan 1834: 42, 209; heidät, mt. esim. 123, 249). Hübner-

suomennoksessa on tasaisesti sekä heidät- että  heidän-muotoja (esim. 1843: 62, 61). 

Yksikön pronomineista on kuitenkin käytetty vain n-päätteisiä muotoja. 

                                                 
53 Myös ken-pronominin akkusatiivit ovat nykysuomessa t-päätteisiä, mutta 1800-luvun 
teksteissä nämä ovat niin harvinaisia, etten ole näitä voinut seurata. 
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t:lliset akkusatiivit omaksuttiin 1800-luvun kirjasuomeen varsin hitaasti. 1800-korpuksen 

vanhimmat (monikolliset) esiintymät ovat Turun Viikko-Sanomista 1821 (heijät ~ heidät, 

esim. n:o 18 s. 72 ja n:o 41 s. 164). Kieliopissaan Reinhold von Becker on (1824: 74) 

esittänyt monikon muodot meiät ja heiät itäisinä rinnakkaismuotoina, mutta yksikön 

t:lliset muodot on jätetty alaviitteisiin. Turun Viikko-Sanomien lisäksi t-akkusatiivia on 

1820-luvulla käytetty vasta Oulun Viikko-Sanomissa (1829, n:o 25 s. 3). 1830-luvulla 

monikollisten t-muotojen käyttö alkaa jo yleistyä. Itäisten käyttäjien lisäksi tätä ovat 

käyttäneet myös monet pohjoiset kielenkäyttäjät. Kantolalla (1968:12) on tästä 

esimerkkejä vain Oulun Viikko-Sanomista, mutta t-akkusatiiveja ovat käyttäneet myös 

Ahlholm (1830: 11, 34), Keckman Kultala-suomennoksessaan (Zschokke 1834). Kemelli 

(Kempiläinen 1836a) ja Ticklén (meidät, 1837: 38). Varhaista itämurteista käyttöä voi 

havaita Gottlundin Otavassa (1831), pietarilaisessa Christillisen Opin Alussa (heijän ~ 

heijät, 1833: 15), Tarvaisen Gessner-suomennoksessa (1835) ja Aejmelauksen 

Haaksirikossa (1838). Grammaatikkona Lönnrot (1836: 121) toi esille monikon t-muodot 

(n:llisten rinnalla) jo varhain. Sen sijaan yksikön persoonapronomineista muodostetut t-

akkusatiivit eivät vielä 1830-luvulla näytä yleistyneen (Kantola 1968: 12), vaikka joitain 

tietoja onkin edellä mainituista teoksista 1830-luvun alkupuoleltakin.
54

  

 

Renvall (1840: 46) on kieliopissaan kommentoinut  t:llisiä muotoja vain ohimennen. 

1840-luvulla t-akkusatiivi alkoi kuitenkin yleistyä. Lönnrot käytti jo vuosikymmenen 

alussa julkaisemissaan töissä ja yhteistöissä monikossa t:llisiä muotoja (esim. heidät, 

Lönnrot 1842: IX; Lönnrot & Ticklen 1842: 2, 4, 7). Stenbäck (1844: 21) on esittänyt 

monikon t-päätteiset muodot ensi kertaa ennen n-päätteisiä, mutta yksikön persoona- 

pronominien t:lliset muodot ovat vain alaviitteinä. Hengellisessä kirjallisuudessa 

monikon muotojenkaan yleistyminen ei ollut nopeata. Vuonna 1848 julkaistuissa 

uskonnollisissa kirjoissa vain muutamassa on käytetty t-akkusatiivia monikossakaan 

(esim. heidät, Fellman 1848: 12 ja Luther 1848b:5;  teijät, Rittmeijer 1848: 14). Monia 

tällaisia muotoja en ole löytänyt vuonna 1850 julkaistuista uusista maallisistakaan 

                                                 
54 Esim. hänet (TVS 1830, n:o 14 s. 4; Ahlholm 1830: 54); minut (Gottlund 1831: LXXVII). Huom. 
myös Keckmanilla tavattava vaihtelu (sinun ~ sinut, Zschokke 1834: 23, 118)  ja (Kantolankin 
1968: 12) mainitsema Aejmelauksen (1838: 18) satunnainen hänet-muoto. 
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teoksista (esim. meidät, Akiander 1850: 46; teidät, Andersen 1850a: 6),  joista vain 

Gottlundilla (1850) näyttäisi tavattavan t-päätettä myös yksikössä (hänet, mt. 9).  

 

Häkkisen (1994: 197) mukaan vuosisadan puolivälissä molemmat akkusatiivit olivat 

käytössä rinnan, mutta jälkipuoliskolla t-loppuiset olivat jo selvästi voitolla. Verronen 

(1969: 45–46) on korostanut, että 1840-luvun puolivälistä vuoteen 1870 saakka 

maallisissakin teksteissä voitiin käyttää t-akkusatiivin rinnalla n-akkusatiivia. Tämä on 

tyypillistä Kiven teoksillekin (Räsänen 1984: 58–59, vrt. Lauerma 2009: 136). Vielä 

Hannikaisen eräissä 1870-luvun näytelmäsuomennoksissa (de Banvillen Gringoire, 

Hugon Hernani) akkusatiivin päätteen variaatio oli yksikössä tuntuvaa ja myös 

Bäckvallin Maamme-kirjan suomennoksessa (Topelius 1876) tällaista jonkin verran 

tavattiin. Tätä myöhempiä jälkiä yksikön persoonapronominien n-akkusatiivista on 1800-

korpuksessa vain satunnaisesti, nekin etupäässä raamattu- ja virsikirjasitaateissa.  

Räsänen (1984: 60) on kiinnittänyt huomiota Minna Canthin vielä 1880-luvulla 

julkaisemissaan näytelmissä käyttämiin n-akkusatiiveihin, mutta väite, että jo 1870-luvun 

asiaproosassa persoonapronominien n-päätteisiä akkusatiiveja ei enää tavattaisi, tuntuu 

liian jyrkältä, varsinkin kun yksittäisiä tällaisia muotoja sisältyy 1800-korpuksessa 

oleviin Canthin lehtikirjoituksiinkin. Tämän korpuksen asetustekstien otoksessakin 1880-

lukua varhemmat yksikön (hänet-asuiset) t-akkusatiivit ovat vielä satunnaisia. 

 

Hengelliseen kieleenkin t-akkusatiivi vakiintui hitaasti. Lukemissani otoksissa t-

akkusatiivia on käytetty vielä vuonna 1870 ainoastaan muutamassa hengellisessä 

teoksessa, näissäkin ainoastaan monikossa.
55

  Vuosikymmenen lopulla julkaistussa 

raamatunlaitoksessa (Biblia 1878) monikon persoonapronominien akkusatiivit on viimein 

muutettu t-päätteisiksi. Vuonna 1880 julkaistussa uskonnollisessa kirjallisuudessa t-

päätteiset muodot näyttävätkin sitten yleistyneen monikossa, mutta yksikössä tapauksia 

on edelleen vain satunnaisesti.
56

 Vanhan virsikirjan virsissä n-akkusatiivi säilyy loppuun 

                                                 
55 Monikon t-muotoja on kolmessa vuonna 1870 ilmestyneessä teoksessa, Kristillisen rakkauden 
töissä, Lönnrotin virsivalikoimassa (1870a) ja Strettonin hengellisessä novellissa.   
56 Monikon t:llisiä muotoja on vuonna 1880 käytetty Sandbergin, Tanskasen ja Törmälän teosten 
lisäksi sekä Uuden suomalaisen virsikirjan että Vanhan Testamentin käännösehdotuksessa. 
Yksikössä t-akkusatiivia on kaunokirjallisen Strettonin lisäksi käytetty varioivasti vain Sandbergin 
ja Zacheuksen teoksissa, Valon säkenissä ja hieman Vanhassa Testamentissakin (1880). 



 

69 
 

asti (VK 1885). Täytyy mennä vuoteen 1890 asti, ennen kuin t-akkusatiivi näyttää 

uskonnollisessa kirjallisuudessa alkavan yleistyä – joskaan ei yksinomaistua – myös 

yksikön pronomineista.
57

 Vuosina 1896–1897 julkaistussa Raamatussa monikon 

akkusatiivitkin on kuitenkin jälleen muutettu etupäässä n-päätteisiksi.  Vasta 1900-luvun 

alussa ilmestyneessä Raamatun laitoksessa (Biblia 1911) sekä yksikön että monikon 

persoonapronominien akkusatiivimuodot ovat vakiintuneet t-päätteisiksi. 

 

Muotojen vakiintuminen, väistyminen ja varhaisnykysuomen murrepohja 

 

Useimpia 1800-luvun kirjasuomessa yleistyneistä muotopiirteistä oli aiemmassa 

kirjakielessä tavattu vain satunnaisesti. Näin on vielä Malmbergin Kristityn vaellus -

suomennoksen ensipainoksessakin (1809), jonka tekijän itäsuomalaisuuden paljastavat 

muotopiirteistä lähinnä vain n-loppuisten allatiivien ja A-päätteisten monikon 1. ja 

etenkin 2. persoonan muotojen osittainen käyttö sekä eräät aivan satunnaiset monikon 3. 

persoonan vAt-imperfektit ja -konditionaalit. Geminaatallisia inessiivin ja abessiivin 

päätteitä ei tavata, ei myöskään  t-päätteisiä akkusatiiveja, vaikka satunnaisia esiintymiä 

tällaisistakin on etenkin vanhimmassa kirjasuomessa tavattu. 

 

Vanhassa kirjasuomessa ainoastaan monikon 1. ja 2.  persoonan A-loppuisten muotojen 

käyttö oli ollut laajempaa, mutta tämäkin oli alkanut leksikaalistua. 1800-luvulla tällainen 

leksikaalistunut vaihtelu säilyi pitkään, mutta tämän rinnalle alkoi eräiden itä- 

suomalaisten kirjoittajien kielessä nousta yhä systemaattisempi A-loppuinen edustus. 

Varhaiset grammaatikot eivät tätä kuitenkaan noteeranneet ja myös pohjoinen kirjallisuus 

pysyi etupäässä e-päätteisten muotojen kannalla, vaikka pohjoismurteille A:lliset 

muodotkin olisivat olleet tuttuja. Vaikka Lönnrot toivoikin A:llisten muotojen 

syrjäyttävän e:lliset, A-loppuisia muotoja jäivät käyttämään lähinnä vain Lönnrot itse ja 

epäsäännöllisemmin Renqvist. Kieliopeissa monikon 1. ja 2. persoonan päätteiden e-

loppuisuutta ei asetettu kyseenalaiseksi enää 1840-luvun puolivälin jälkeen, mutta jäljellä 

                                                 
57 Vuonna 1890 ilmestyneistä uskonnollisista teoksista olen lukenut otteen Vaseniuksen 
bibliografian kunkin alaryhmän aakkosissa ensimmäisestä teoksesta. Näistä viidessä on jo 
käytetty t-akkusatiivia yksikössäkin (Alfvergen, Almberg, Drummond a ja b, Holmgren), vastaavia 
n-päätteisiä akkusatiiveja olen löytänyt  enää neljästä teoksesta (”Anna itse ensin anteeksi”, 
”Evankelinen valkeus”, Fricke ja ”Pelastusarmeijan sotalauluja”). 
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olevan vaihtelun lopullinen tasoittuminen vei aikaa. Jo 1860-luvulla tästä variaatiosta 

näyttäisi kuitenkin olleen enää varsin vähän jäljellä. 

 

Aiemmin vain satunnaisesti tavattu imperfektin ja konditionaalin monikon 3. persoonan 

vAt-pääte alkoi Juteinin ansiosta yleistyä kirjasuomeen heti 1810-luvun alusta, tosin 

aluksi käytännössä vain maalliseen kirjallisuuteen. 1820-luvulla vanhan ja uuden päätteen 

variaatio oli tuntuvaa ja sitä tavattiin vielä 1830-luvullakin. Hengellisestä kirjallisuudesta 

vanha pääte alkoi väistyä vasta 1830-luvun jälkipuoliskolta, pohjoisessa julkaistusta 

kirjallisuudesta alkaen. 1840-luvun lopulla vanha pääte näyttää jääneen etenkin 

Renqvistin käyttöön, joskin Aleksis Kivi käytti tällaista uuden päätteen rinnalla vielä 

1860-luvullakin. Tätä myöhemmin vanhaa päätettä on käytetty lähinnä vain runoissa ja 

virsissä. 

   

vAt-päätteisten konditionaali- ja imperfektimuotojen rinnalla kirjasuomeen yleistyi myös 

geminaatallinen inessiivi, sekin alkuun Juteinin teosten kautta. Näiden muotojen muita 

nopeampaan leviämiseen vaikutti jo niiden levikki, joka ei rajoittunut ainoastaan 

itämurteisiin, vaan ulottui pohjoisiin perihämäläisiin murteisiin saakka.  Etenkin 

geminaatallinen inessiivi vakiintui pitkälti jo 1820-luvulla maalliseen kirjallisuuteen, 

jossa lyhyttä päätettä käytettiin 1830-luvulla enää vain harvoissa teoksissa (huom. jo 

Lehikoinen – Kiuru 1998: 101). Joissain Oulussa painetuissa kirjoissa vanhaa päätettä 

saatettiin tosin käyttää maallisissakin kirjoissa 1840-luvulle saakka. Uusista hengellisistä 

kirjoista vanha inessiivin pääte alkoi sen sijaan laajemmin syrjäytyä vasta 1830-luvun 

puolestavälistä alkaen, siis  Lönnrotin Kalevalan (1835) ja Kemellin Kempiläis-

suomennoksen (1836a) ilmestymisen jälkeen. Vasta 1840-luvun jälkipuoliskolta alkaen 

vanhan päätteen systemaattinen käyttö alkoi olla poikkeuksellista. 

 

n-loppuista allatiivia alettiin itämurteista omaksua kirjasuomeen jo 1820-luvulla. 

Kieliopissaan von Becker asetti tämän päätevariantin etusijalle, mutta verraten harvojen 

itäsuomalaisten kirjoittajien töissä allatiivi oli 1830-luvullakaan systemaattisesti n-

loppuinen. Pohjoiset kirjoittajat käyttivät tätä heidän murteilleen vierasta piirrettä vain 

satunnaisesti. Lönnrotin Kalevala teki päätevariantin tutummaksi, mutta ainoastaan 
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persoonapronomineista ja liitepartikkelien edellä allatiivista tuli yleisemmin n-loppuinen. 

Näistäkin asemista se alkoi runokieltä lukuun ottamatta jo 1840-luvulla väistyä, joskin 

hitaasti. Hengellisessä kirjallisuudessa n-allatiivia ryhtyivät laajemmin käyttämään vain 

harvat kirjoittajat, joista savolainen Renqvist oli tosin välillä lähes systemaattisen n-

allatiivin kannalla. Jo 1850- ja viimeistään 1860-luvulta alkaen n-allatiivin käyttö näyttää 

kirjallisuudessakin käyneen melko vähäiseksi, ainoastaan liitepartikkelien edellä allatiivi 

säilyi pitempään n-loppuisena. Runokielessä n-allatiivin laajempikin käyttö jäi sen sijaan 

mahdolliseksi.  

 

Itämurteissa tavattiin geminaatallista abessiivia eräissä Karjalan kannaksen murteissa, 

mutta kirjasuomeen abessiivi omaksuttiin pohjoisista murteista. Geminaatallisen päätteen 

käyttö jäikin 1820-luvulla vielä satunnaiseksi ja vasta 1830-luvulla tämä alkoi levitä 

Lönnrotin Kalevalan vauhdittamana (Punttila – Issakainen 2003: 230) pohjoisten 

kirjoittajien töiden kautta. Uusi pääte alkoi yleistyä jo 1840-luvulla (Lehikoinen – Kiuru 

1998: 104), mutta ainoastaan maalliseen kirjallisuuteen. Hengelliseen kirjallisuuteen 

geminaatallinen pääte alkoi tällä vuosikymmenellä laajemmin vasta saapua, vaikka uusi 

pääte oli alkanut osin levitä kirjasuomeen juuri pohjoisten hengellisten kirjojen kautta. 

Geminaatallisen abessiivin lopullinen vakiintuminen vei vielä vuosikymmeniä. Jo Rapola 

(1966: 120) näki kehityksen hitauden heijastavan myös päätteen kapeaa murrepohjaa. 

 

Kaikkein hitaimmin kirjasuomeen vakiintui t-päätteinen akkusatiivi, vaikka tätäkin 

alettiin itämurteiden mallin mukaan käyttää persoonapronomineista jo 1820-luvulla, tosin 

varsin satunnaisesti. Vielä 1830-luvulla t-akkusatiivia käyttivät ainoastaan jotkut itäiset ja 

yllättäen myös pohjoiset kirjoittajat, kuten Keckman ja Kemelli. Monikon persoona- 

pronominien t-muodot toi kielioppeihin jo Lönnrot (1836), mutta vaikka nämä muodot 

alkoivat yleistyä jo 1840-luvulla, yksikön muotojen yleistyminen oli hidasta eivätkä 

nämä näy kieliopeissakaan kuin alaviitteinä. Maalliseen kieleen persoonapronominien t-

päätteiset akkusatiivit näyttäisivät enimmäkseen vakiintuneen 1870-luvulla, jäljelle jäi 

ainoastaan vähäistä yksikön muotojen variaatiota. Hengellisessä kielessä kehitys oli 

paljon hitaampaa, sillä vaikka monikon t:llisiä muotoja olikin alettu ainakin osin omaksua 



 

72 
 

jo ennen vuosisadan puoltaväliä, vasta 1890-luvun alussa yksikön persoonapronominien 

t-akkusatiivi näyttäisi alkavan yleistyä myös uskonnollisiin teoksiin. 

 

Aiemmassa tutkimuksessa on korostettu varhaisnykysuomeen omaksuttujen uusien 

muotojen tulleen abessiivia lukuun ottamatta lähinnä itämurteista, mutta lähempi 

tarkastelu osoittaa prosessin monivivahteisemmaksi. Loppuheiton kehityksestä kävi jo 

ilmi, että useimpien murteiden kannalta hyperkorrektia yksikön 2. persoonan 

possessiivisuffiksin sekä 3. persoonan konditionaalin (ja supistumaverbien imperfektin)  

i-loppuisuutta voi pitää pohjoismurteista omaksuttuna piirteenä. Mutta siinä missä 

geminaatallisen inessiivin sekä vAt-konditionaalin ja -imperfektin omaksumista joudutti 

näiden päätteiden perihämäläisiin murteisiin saakka ulottuva levikki, monien 

kirjasuomeen tulollaan olleiden piirteiden kohtaloksi näyttää muodostuneen niiden 

tuntemattomuus pohjoisissa murteissa – tai täältä tulevien kirjoittajien haluttomuus 

käyttää tällaisia muotoja. Pohjoinen kirjallisuus tuki näin myös monikon 1. ja 2. 

persoonan päätteiden kehitystä nykyiselleen ja nähdäkseni myös torjui pohjoismurteille 

vieraan n-loppuisen allatiivin tulon kirjakieleen. Tämä selittääkin samalla, miksi 

kirjasuomi jäi muotorakenteeltaan niinkin läntiseksi. Vain osa aidosti itäisistä 

muotopiirteistä selvisi nykysuomeen, kun pohjoinen kirjallinen traditio suodatti osan 

itäisestä vaikutuksesta pois. Samalla kirjasuomeen omaksuttiin geminaatallinen abessiivi. 

Olennaista on myös huomata, että geminaatta-s:llisen inessiivin ja monikon 3. persoonan 

vAt-imperfektin ja -konditionaalin kaltaiset muodotkin alettiin omaksua uskonnolliseen 

kirjallisuuteen vasta  Kemellin Kempiläis-suomennoksen (1836) jälkeen. Ilman tätä 

pohjoisesta käynnistynyttä prosessia Renvallin (1837) vetoomus kirjasuomen 

yhtenäisyyden säilyttämiseksi olisi voinut jäädä vain vetoomukseksi.  

 

Uusintapainoksiin uudet muotopiirteet yleistyivät hitaammin kuin kokonaan uusiin 

teoksiin. Jakob Johan Malmbergin tuotannossa tämä käy parhaiten ilmi inessiivistä, joka 

jo hänen useimmissa 1830-luvun teoksissaan oli geminaatta-s:llinen (Bunyan 1834:n 

pientä variaatiota ja Hoburgia 1835 lukuun ottamatta), vaikka vanhasta inessiivin 

päätteestä luovuttiin vasta Kristityn vaelluksen 7. painoksessa (1857). Tässä samaten 

nykyiselleen muutetut monikon 3. persoonan konditionaali- ja imperfektimuodot säilyivät 
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Malmbergin muissa teoksissa vanhassa asussaan pitempään (Bunyan 1834:n variaatiota 

ja systemaattisen vAt-päätteen kannalla olevaa Hübneriä 1843 lukuun ottamatta). 

Monikon 1. ja 2. persoonan A-loppuisia muotoja tavattiin Malmbergin muissa teoksissa 

vain satunnaisesti Bunyanin (1834) jälkeen, joskin tällaisia jäi tämän vuoden 1861 

laitokseen. Kristityn Vaellus -suomennoksessa monikon 1. ja 2. persoonan muodot 

e:llistettiin suurimmaksi osaksi teoksen 7. painoksessa (1857). Sen sijaan n-loppuista 

allatiivia Malmberg käytti eräissä muissa kirjoissaan (Bunyan 1834 osin, Lenngren 1839 

ja Almqvist 1843a ja b) välillä selvästi enemmän kuin Kristityn vaelluksessa. Tämän 

satunnaisehkoja n-loppuisia allatiiveja alettiin muuttaa vokaaliloppuisiksi jo teoksen 4. 

painoksessa (1828), vaikka suurin osa muodoista saatiinkin nykyiselleen vasta 8. 

painoksessa (1863). Abessiivi muutettiin systemaattisesti geminaatalliseksi vasta teoksen 

9. painoksessa (1879). Tätä ennakoi Malmbergin muussa tuotannossa ainoastaan 

Almqvist-suomennoksen (1843b) vastaava ratkaisu, sillä Kristityn vaelluksen jatko-osan 

(1834) joistain geminaatallisista abessiiveista huolimatta variaatiota jäi vielä tämän 

teoksen myöhempäänkin painokseen (1861). t-akkusatiivi jäi itse Kristityn 

vaelluksessakin varioivaksi, sillä vaikka Kristityn lesken ja lasten vaelluksessa 1834 ja 

satunnaisesti myös Hübner-suomennoksessa 1843 on käytetty t-päätteisiä muotoja 

monikon persoonapronomineista, Kristityn vaelluksen 9. painoksessa (1879) on 

ainoastaan satunnaisehkoja t:llistyksiä, yksikön pronomineista vain nimeksi.   

 

Tarkastelemieni Wilcockin (1779) ja Hamnerinin (1801) hartauskirjojen painoshistoria 

on morfologisesti samansuuntainen. Geminaatalliseen inessiiviin siirryttiin Wilcockin 

teoksessa  vuoden 1845 painoksessa, Hamnerinin kirjassa 1852, jona vuonna 

kummassakin teoksessa myös siirryttiin imperfektin ja konditionaalin vAt-päätteisiin 

muotoihin. Sen sijaan n-loppuinen allatiivi jäi molemmille kirjoille käytännössä 

vieraaksi. Harvinaiset A-loppuiset monikon 1. ja 2. persoonan muodot e:llistettiin vuosien 

1862 ja 1863 painoksissa. Sekä geminaatalliseen abessiiviin että akkusatiiviin siirtyminen 

jäi molemmissa teoksissa edellisiä seuraaviin painoksiin, jotka ilmestyivät vasta vuosina 

1896 ja 1900.  

 



 

74 
 

Vuoden 1854 virsikirjassa monikon 1. ja 2. persoona vakiintui e-loppuiseksi ja inessiivi 

geminaatta-s:lliseksi. tt:llinen abessiivi omaksuttiin jo 1860, mutta monikon 3. persoonan 

lyhyet imperfekti- ja konditionaalimuodot jäivät itse virsiin eivätkä n-loppuiset allatiivit 

ja akkusatiivit näistä väistyneet.  

 

Uudet muodot omaksuttiin hitaasti myös Raamattuun, jonka kieltä ei 1800-luvun 

alkupuoliskolla morfologisestikaan vielä uudistettu. Geminaatallinen inessiivi 

omaksuttiin Raamatun kieleen vuosien 1852–1853 laitoksissa (UT 1852, Biblia 1853). 

Vasta näiden ortografiaakin on merkittävästi muutettu (Puukko 1946: loppuviitteet 15 ja 

1 s. 432–433). Muita uusia muotopiirteitä saatiin vielä odottaa. Vuoden 1852 UT:ssa vAt-

päätettä käytettiin tosin imperfektissä ja konditionaalissakin, mutta vuoden 1853 

Raamattu oli vielä lyhyiden päätteiden kannalla ja vasta vuoden 1862 Biblia vakiinnutti 

vAt-päätteet. n-loppuista allatiivia ja A-loppuisia monikon 1. ja 2. persoonan muotoja ei 

Raamatun kieleen koskaan systemaattisesti omaksuttu, mutta hajaesiintymiä niistä 

tavattiin vielä 1800-luvun jälkipuoliskolle asti. Geminaatallinen abessiivi tuli Raamatun 

kieleen ensi kerran vasta 1896–1897 eikä vanha pääte heti vielä kokonaan väistynyt, sillä 

Englannin ja Ulkomaan Bibliaseuran kustantamiin laitoksiin uusi pääte omaksuttiin vasta 

1910-luvun alussa Bibliassa 1911. Vasta tässä editiossa myös t-akkusatiivin käyttö 

vakiintui nykyiselleen, sillä monikon t-muodot hyväksyneestä Bibliasta 1878 siirryttiin 

vuosien 1896–1897 Bibliassa vielä kokonaan n-päätteisiin muotoihin.  Juuri Raamatun 

(ja myös virsikirjan) morfologian muuttumisen hitauden vuoksi nykysuomeen sittemmin 

omaksutuista uusista muotopiirteistä muutamat vakiintuivat hengelliseen kieleen vasta  

1900-luvun taitteen kummallakin puolen. 
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V KRISTITYN VAELLUS VARHAISNYKYSUOMEN MERKINNÄSSÄ 

 

Jakob Johan Malmbergin Kristityn vaellus -suomennos ilmestyi vuonna 1809 aivan 

vanhan kirjasuomen kauden lopulla, Suomen hallinnan jo siirryttyä Ruotsilta Venäjälle. 

Samaan ajankohtaan ajoittuu myös taite kirjasuomen kehityksessä. Vuonna 1810 

kirjasuomen ortografiaa alettiin tuntuvammin uudistaa ja samana vuonna eräät aiemmin 

vain sporadisesti käytetyt itäiset muotovariantit alkoivat tulla kirjasuomeen. Vaikka 

kirjakielen vakiintuminen veikin vielä pitkään, varhaisnykysuomen kauden voidaan näin 

perustellenkin katsoa käynnistyneen juuri 1810-luvun alusta.  

 

Malmbergin käännös (Bunyan 1809) ei ortografisesti juuri poikkea vanhan kirjasuomen 

lopun kielellisestä yleisilmeestä, mutta sen morfologiassa näkyy jo orastava itäinen 

vaikutus. Allatiivista tavataan myös n-päätteistä muotoa, etenkin monikon 2. persoonan 

pääte voi olla myös a, ä -loppuinen ja monikon 3. persoonan pääte voi imperfektissä ja 

konditionaalissa olla joskus harvoin myös vat, vät -päätteinen. Joissain partikkeleissa 

tavataan myös vokaalinpidentymä + n -tyyppistä 3. persoonan possessiivisuffiksia. Muut 

itäisyydet jäävät vielä satunnaisemmiksi (esim. teoksen pari savolaista nukkununa-asuista 

partisiippia, s. 171). Malmbergin myöhempien teosten valossa on kuitenkin ilmeistä, että 

hänen omassa kielenkäytössään on ollut muitakin itämurteisuuksia t:n katoedustuksesta 

alkaen, mutta syvempiä savolaisuuksia ei kirjakielessä vielä vuonna 1809 voinut käyttää.   

 

Kristityn vaelluksen varhaisimpien uusintapainosten muutokset ovat merkinnän pieniä 

yksityiskohtia koskevia. Teoksen vuonna 1815 julkaistussa 2. painoksessa on alettu 

korjata jälkitavujen i-loppuisten diftongien merkintää (huom. etenkin tyyppi rupes, 1809: 

85 > rupeis, 1815: 85). Lisäksi on korjailtu esim. vokaalisointusuhteita (eikosta, 1809: 

182 > eikös, 1815: 182; sydämmikko, 1809: 176 > sydämmikkö, 1815: 176).
58

  Teoksen 3.  

painoksessa (1822) on myös muutettu kyntilä-tyyppisiä muotoja kynttilä-asuisiksi ja ehkä 

tämän myötä jonkin verran myös nt:llistetty nd-merkintöjä. Teoksen 4. painoksessa 

(1828) käynnistyy n-päätteisiksi merkittyjen allatiivien muuttaminen vokaaliloppuisiksi. 

                                                 
58 Kuvaavana leksikaalisena yksityiskohtana mainittakoon, että ilmeisesti liian itämurteisena 
pidetystä sanasta ilta on myös luovuttu (esim. ilta-ruokaa, 1809: 72 > ehto-ruokaa, 1815: 72).  
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Kaikissa varhaisissa painoksissa on lisäksi satunnaisesti korjailtu jälkitavujen pitkien 

vokaalien merkintää, joskus tosin lyhytvokaaliseenkin suuntaan.   

 

Vuonna 1834 Malmberg julkaisi pitkän tauon jälkeen kaksi uutta teosta: ainoaksi  

itse kirjoittamakseen teoksekseen jääneen nelisivuisen Kirkko-Virren sekä 

esikoiskäännöksensä jatko-osan, Kristityn lesken ja lasten vaelluksen. 1830-luvun 

puolivälissä vanha ortografia alkoi väistyä uusista uskonnollisistakin teoksista. 

Malmbergin vuonna 1834 julkaisemat teokset ovat hänen koko muun myöhemmän 

tuotantonsa tavoin suurimmaksi osaksi uuden ortografian kannalla, nasaalien ja l:n 

jälkeisten klusiilien (etenkin ng:n) kirjoitusasua, eräitä astevaihtelureliktejä sekä f-

äänteen merkintää lukuun ottamatta. Myös muoto-opillisesti teosten kieli on uudistunut: 

yksinäis-s:llisestä inessiivistä on luovuttu, Kristityn lesken vaelluksessa on etupäässä 

siirrytty vAt-päätteen käyttöön myös imperfektin ja konditionaalin 3. persoonan 

muodoissa. Teoksen loppupuolella myös n-allatiivia on käytetty lähes systemaattisesti. 

Kristityn vaelluksesta (1809) poikkeavasti teoksessa on myös lukuisia äänteellisiä 

itäsuomalaisuuksia, kuten t:n heikon asteen katoedustusta. Itämurteisten piirteiden 

paljous saa miettimään, kuinka paljon tällaisia on teoksesta alun perin mahdettu karsia - 

ja ovatko jotkut piirteet (kuten abessiivin satunnainen geminaatallisuus) vasta 

ladontavaiheessa tekstiin päässeitä oululaisuuksia. Tuomiokapitulin teoksen (ja Hoburgin 

1835) julkaisemisen ehdoksi asettama kieliasun korjaus näyttää toteutuneen vain osittain. 

 

Vuonna 1835 Kristityn vaellus -suomennoksesta ilmestyi sen 5. painos. Vasta tässä 

käännöksen kieli alkaa tuntuvammin uudistua, ei kuitenkaan ortografialtaankaan niin 

paljon kuin edellä tarkastelluissa teoksissa (Bunyan 1834 ja Malmberg 1834). Teoksen 5. 

painoksessa on viimein toteutettu tz > ts ja mb > mp -muutokset. Sen sijaan x jäi Kristityn 

vaelluksen 5. painoksessa ennalleen, teoksen alussa tehtyä muutosyritystä lukuun 

ottamatta. Teoksen 5. painoksessa on myös enimmäkseen toteutettu f > w -muutos, 

eräiden b-alkuisten sanojen p:llistäminen ja duomita-sanueen muotojen muuttaminen  t-

alkuisiksi. Tässä painoksessa aloitetaan myös i-loppuisten diftongien edellä tavatusta 

heikosta asteesta luopuminen. Myös  näjin > näin (esim. s. 1) on tavallinen. Jälkitavujen 

pitkien vokaalien merkintää on edelleen systematisoitu etenkin infinitiivimuotojen osalta.   
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Vuonna 1835 julkaistu Hoburg-suomennos on edellistä hiukan modernimpi sikäli, että ts-

ja mp-merkinnän lisäksi käytössä on viimein myös ks eikä (astevaihtelun g-reliktien 

ohessa) ld:stä, nd:stä ja ng:stä ole kuin satunnaisia jälkiä. f-äänteen merkintä on toisaalta 

vanhahtavampaa (ruotsalaislainoissa f, raamatullisissa ph). Inessiivi on tässäkin 

suomennoksessa edelleen yksinäis-s:llinen ja muukin muoto-oppi on vanhalla kannalla, 

imperfektin ja konditionaalin satunnaisia vAt-muotoja lukuun ottamatta.  

 

Runomuotoisten teostenkin kieliasu kehittyy. Malmbergin omasta Kirkko-Virrestä 

vuonna 1837 julkaistussa painoksessa muutamat teoksessa olleet nd- ja ng-tapaukset on 

korjattu. Malmbergin toinen kokonaan runomuotoinen teos, kaksi vuotta myöhemmin 

julkaistu Lenngren-runosuomennos (1839) on kieleltään paljon edistyksellisempi, sillä 

astevaihtelultaan teos on itämurteisen t:n katoedustuksen kannalla ja allatiivi on n-

päätteinen. Inessiivistä ei itse runossa ole esimerkkejä (nimilehdellä on tosin kaupunissa) 

ja monikon 3. persoonan imperfektit ja konditionaalit ovat ainoastaan t-päätteisiä. 

Runoissa niin t:n katomuodot, n-päätteiset allatiivit kuin ainoastaan t-päätteiset monikon 

3. persoonan imperfektit ja konditionaalit saattoivat esiintyä myöhemminkin.  

 

Vuonna 1843 julkaistiin Malmbergin suomentama Hübnerin biblianhistoria. Aihe- 

piiriltään raamatullisena tämän ortografiassa on vielä jonkin verran ortografiasta 

sittemmin väistyneitä ng-tapauksia (tosin lähinnä vain possessiivisuffiksin edellä ja kin-

liitepartikkelista) sekä astevaihtelun g- ja d-reliktejäkin, mutta f:ää on käytetty sekä 

tietyissä ruotsalaislainoissa että raamatullisissa lainoissa. Sekä inessiivin että monikon 3. 

persoonan imperfektin ja konditionaalin muodot ovat päätteiltään nykyisen kaltaisia, 

mutta abessiivi on edelleen yksinäis-t:llinen. Lähes kaikki allatiivit ovat vokaaliloppuisia 

ja monikon persoonapronomineista on käytetty myös t-päätteistä akkusatiivia. 

 

Vuonna 1843 Malmberg julkaisi myös suomennoksen Almqvistin Kansakunnan kirjasta. 

Kuopiolaisen Karstenin kustantamana teoksesta ilmestyi samana vuonna kaksi 

numeroimatonta painosta. Näistä varhaisemmassa (Almqvist 1843a) Malmberg on 

savolaisimmillaan varsinkin mitä t:n katoedustuksen laajuuteen tulee. Teoksen 

jälkimmäisessä painoksessa (Almqvist 1843b) tällaiset tapaukset on kuitenkin d:llistetty. 
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Myös tt:tä on muutettu ts:ksi. Ortografiaa on myös hieman modernisoitu luopumalla 

etenkin nd:stä ja (vahvan asteen) ng-merkinnästä, mutta toisaalta ominaisuudennimet on 

vanhahtavasti heikkoasteistettu ja g-reliktien merkinnässä on myös luovuttu alun perin 

käytetystä w:stä. Jälkitavujen pitkien vokaalien merkinnän puutteita on myös korjattu. 

Muutosten syynä on ilmeisesti ollut teoksesta julkaistuun muutoin kiittävään arvioon 

(Inhemsk litteratur 1843: 4) sisältynyt huomautus teoksen ”karkeista ortografisista 

virheistä”. Morfologialtaan kummatkin painokset ovat geminaatta-s:llisen inessiivin 

kannalla. Jälkimmäisessä on siirrytty myös geminaatalliseen abessiiviin, mutta t-

päätteisestä akkusatiivista on luovuttu, vaikka allatiivit on jätetty n-päätteisiksi. Monikon 

1. ja 2. persoonan a/ä-loppuisesta päätteestä on enää satunnainen tieto, 3. persoonan 

imperfektin ja konditionaalin muodoista ei ole esiintymiä.  

 

Vuoden 1843 jälkeen Malmberg ei tiettävästi enää julkaissut uusia teoksia, vaikka hänen 

ainakin Runebergia tiedetään suomentaneen. Kristityn vaelluksesta julkaistiin uusia 

painoksia vielä vuosikymmeniä, mutta nämä eivät enää yllä niinkään lähelle aikansa 

kirjakielen kehityksen lakipistettä kuin Malmbergin vuonna 1843 julkaisemat työt. 

 

Kristityn vaelluksen kuudes painos julkaistiin Malmbergin kuoleman jälkeen 1848. 

Vasta tässä painoksessa x on systemaattisesti muutettu ks:ksi. Myös nasaalien ja l:n 

jälkeisten klusiilien merkintää on pyritty korjaamaan, mutta tilanne on jäänyt sekavaksi. 

Jäljellä on vielä ld- ja nd-reliktejä ja ng-tapauksista on nk:llistettu vasta toinen puoli. 

Astevaihtelun merkinnässä tavatut tygö-tyyppiset reliktit on myös etupäässä k:llistettu, 

sugusta-tyyppiset w:llistetty, mutta sanoden-tyyppisiä muotoja on tähän painokseen vielä 

jäänyt. Sananalkuisista konsonanttiyhtymistä s-alkuiset on yksinkertaistettu enimmäkseen 

juuri 6. painoksessa (esim. skoulu-mestari, 1809: 151 > koulu-mestari, 1848: 116;  

Speilin, 1809: 242 > peilin, 1848: 183).  i-loppuisten diftongien (ja satunnaisesti jo 

possessiivisuffiksien edellä) tavatusta heikosta asteesta luopuminen jatkuu. Lisäksi tten-

päätteisiä monikon genetiivejä on laajasti muutettu den-päätteisiksi (esim. niitten, 1809: 

46 > niiden, 1848: 39; näitten, 1809: 133  > näiden, 1848: 103). Vokaaliston puolella 

tässä painoksessa on uudistettu jälkitavujen pitkien vokaalien merkintää muuttamalla 
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etenkin eräät illatiivimuodot, 2. partisiipin muodot, imperfektin passiivin muodot ja 

imperatiivin 2. persoonan muodot pitkävokaalisiksi.  

  

Vuosien 1852–1853 kielellisten uusittujen raamatunlaitosten jälkeen vuonna 1857 

julkaistu Kristityn vaelluksen 7. painos on kuvaavasti merkitty ”uudeksi painokseksi”, 

sillä tässä teoksen merkintä ja muodot pitkälti vakiintuvat. Nasaalien ja l:n jälkeisten 

klusiilien merkintä on viimein systematisoitu soinnittomaksi, samaten useimmat 

lainasanoissa jäljellä olevat niin sananalkuiset kuin sisäisetkin klusiilit (huom. myös 

klasia, 1809: 186 > lasia, 1857: 148; Frouwa, 1809: 177 > Rouwa, 1857: 119). tt:lliset 

prolatiivimuodotkin on etupäässä muutettu ts:illisiksi. Astevaihtelullisista muodoista 

possessiivisuffiksilliset ominaisuudennimet on t:llistetty, loputkin i-loppuisia diftongeja 

ja possessiivisuffikseja edeltävät heikkoasteiset muodot on (muutamaa tapausta lukuun 

ottamatta)  vahva-asteistettu ja vielä jäljellä olevista sanoden-tyyppisistä muodoista on 

jätetty d pois (huom. myös tuhwaxi, 1809: 145 > tuhaksi, 1857: 117). Eräät lj:lliset 

muodot on muutettu j:ttömiksi (esim. soweljas 1809: 114 > sowelias, 1857: 92), millaisia 

lähes kaikki tekijännimetkin teoksessa ovat, ja konsonanttivartaloisista sn:llisistä 

essiiveistä on alettu siirtyä vokaalivartaloisiin (esim. senkaldaisna, 1809: 126 > 

senkaltaisena, 1857: 102). Jälkitavujen pitkien vokaalien merkintä on saatu lähes 

systematisoitua joitain lainoja ja satunnaisia tapauksia lukuun ottamatta. Myös 

loppuheittoiset yksikön 3. persoonan possessiivisuffiksit ja supistumaverbien aktiivin 

indikatiivin imperfektin yksikön 3. persoonan muodot on muutettu vokaaliloppuisiksi. 

 

Paljon uutta on myös 7. painoksen morfologiassa. Geminaatta-s:llinen inessiivi 

omaksutaan Kristityn vaellukseen vasta tässä painoksessa.  Myös eräitä illatiivityyppejä 

on muutettu (jalkoin, 1809: 77 > jalkoihin, 1857: 64; osin myös huoneseen, 1809: 64 > 

huoneesen, 1857: 54) ja muutamia monikon akkusatiiveja on muutettu t-päätteisiksi. 

Kontraktoituneet partitiivimuodot on enimmäkseen korjattu vokaaliyhtymällisiksi (esim. 

iloo ja onnee, 1809: 44 > iloa ja onnea, 1857: 39). Tässä painoksessa on myös etupäässä 

luovuttu monikon 1. ja 2. persoonan muotojen osittaisesta a/ä -loppuisuudesta (> mme, 

tte) ja monikon 3. persoonan imperfektin ja konditionaalin pelkästä t-päätteisyydestä ( > 

vat, vät). Myös muutamat passiivin infinitiivimuodot on muutettu erilaisiksi 
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aktiivimuodoiksi (duomittaa, 1809: 156 > tuomita, 1857: 125; peljätettää, 1809: 176 > 

peljättää, 1857: 141: muutettaa taitta, 1809: 74 > muuttua taida, 1857: 62).  

Syntaktisiakin muutoksia aletaan hiljalleen tehdä.  

 

Vuonna 1861 julkaistussa Kristityn lesken ja lasten vaelluksen uudessa painoksessa 

ensipainoksen (1834) itämurteiset äännepiirteet on suurimmaksi osaksi häivytetty. t:n 

katomuodot on valtaosin d:llistetty ja ht:lliset muodot on muutettu ts:llisiksi,  mutta 

tt:llisiä muotoja on vielä jäljellä. Klusiilien soinnillisesta merkinnästä nasaalien ja 

likvidoiden jälkeen on enää aivan satunnaisia jälkiä ja astevaihtelun g-relikteistäkin on 

luovuttu. Loppuheittoisia muotoja on muutettu i-loppuisiksi. Jatko-osan 2. painoksessa on 

myös geminaatallisen inessiivin käyttö systematisoitu, sillä teoksen lopullakin käytetystä 

yksinäis-s:llisestä inessiivistä on luovuttu. Teoksen 1. painoksessa varioineesta n-

loppuisesta allatiivista on osin siirrytty vokaaliloppuiseen, muttei kokonaan. 

Geminaatallisen abessiivin käyttökään ei ole paljon lisääntynyt. Monikon 1. ja 2. 

persoonan pääte jää varioivaksi ja 3. persoonan imperfektissä ja konditionaalissa vielä 

hieman varioineita lyhyitä muotojakaan ei ole karsittu pois. – Kirkko-Virren vuoden 1863 

painoksessa on uusittu (välimerkityksen lisäksi) vain muutamien muotojen esiintymiä. 

 

Vuonna 1863  ilmestyneessä Kristityn vaelluksen 8. painoksessa joitain lainoja on vielä 

soinnitonnettu  ja raamatullisten lainojen ph on muutettu f:ksi, mutta vierasperäisiä sanoja 

on edelleen korvattu myös suomalaisilla vastineilla ja myös prefiksiverbeistä luopuminen 

on entistä selvempää. Enimmät ia/iä -loppuiset adjektiivit on muutettu ea/eä -loppuisiksi 

(esim. pehmiän, lakiata, 1809: 11 > pehmeän, lakeata, 1863: 13). Astevaihtelussa  lk-

yhtymän heikko aste yksinkertaistuu lv:stä pelkäksi l:ksi (esim. jalwoillani, 1809: 44 > 

jaloillani, 1863: 36).  den-päätteiset monikon genetiivit on muutettu takaisin tten-

päätteisiksi (esim. niitten, 1863: 37; näitten, mt. 98). Partitiivissa on sivupainollisen tavun 

jäljessä siirrytty etupäässä heikkoasteisiin muotoihin (esim. asiata, 1809: 7 > asiaa, 

1863: 11). Edellisessä painoksessakin hieman muutelluista elämähän-tyyppisistä  

illatiiveista (esim. 1809: 24) suurin osa on muutettu elämään-tyyppisiksi (esim. 1863: 22) 

Allatiivin teoksessa asteittain vähentyneestä n-päätteisyydestä on tässä painoksessa 

viimein myös käytännössä luovuttu vokaaliloppuisen päätteen hyväksi. 
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Vokaaliloppuisiksi on myös alettu muuttaa konditionaalin preesensin yksikön 3. 

persoonan loppuheittoisia muotoja (esim. puhuttelis, 1809: 35 > puhuttelisi, 1863: 30) ja 

monikon 2. persoonan t-päätteisiä imperatiiveja (esim. katzokaat, 1809: 134 > katsokaa, 

1863: 99). Savolaisesta nukkununa-partisiipistakin (1809: 171) on viimein luovuttu ( > 

nukkuneina, nukuksissa, 1863: 125, 126). Muutosten painopiste on teoksen 8. 

painoksessa kuitenkin siirtynyt jo selvästi syntaksin puolelle.
59 

    

  

Vuonna 1879 julkaistussa Kristityn vaelluksen 9. painoksessa on jatkettu paitsi syntaksin, 

etenkin sanaston uudistamista. Kielen merkintää on korjailtu enää joidenkin detaljien 

osalta. Astevaihtelussa joitain k:llisiksi yleistettyjä muotoja on muutettu heikkoasteisiksi 

(huokaten, 1809: 169 > huo'aten, 1879: 85;  palkka-piikan, 1809: 25 > palkka-piijan, 

1879: 17). Morfologiassa eräitä yksikönkin akkusatiivimuotoja on muutettu t-päätteisiksi. 

Joitain monikon genetiivejä on satunnaisesti muutettu monikkovartaloisiksi (tästä ks. 

alav. 39). Geminaatalliseen abessiiviin on sen sijaan siirrytty kauttaaltaan ja muutamat 

hukkumallansa-tyyppiset 5. infinitiivin muodot (esim. 1809: 11) on muutettu 

hukkumaisillansa-asuisiksi (1879: 10). Vaikka eräiden muutosten tekoa on vielä jatkettu, 

teokseen on jäänyt myös variaatiota, varsinkin kun joitain sti-adverbejä on palautettu 

vartaloltaan ia-asuisiksi (esim. surkeasti, 1863: 101 > surkiasti, 1879: 70; usein myös 

itsensä, esim. 1863: 103 > itsiänsä, 1879: 71). Vokaaliloppuisten muotojen rinnalla 

tavataan vielä t-päätteisiäkin monikon 2. persoonan imperatiiveja (esim. paetkaat, 1879: 

7). sn:llisistä muodoista vain toinen puoli aktiivin 2. partisiipeista on muutettu ss:illisiksi 

(esim. ylösnosnut, 1809: 143 > nousnut, 1863: 106 > noussut, 1879: 73), etenkin pääsnyt-

partisiippien (esim. 1879: 20) lisäksi jäljellä ovat raitisna-asuiset essiivit (1879: 25, 26). 

Pari passiivin 1. infinitiiviäkin teokseen on unohtunut (woitettaa ja kuljetettaa, 1879: 4). 

Vanhahtavaa leimaa painokselle antaa sekin, että karitiiviadjektiivit ovat jääneet 

kokonaan  i:llisiksi (esim. kelwotoin, mt. 58). 

 

                                                 
59 Vasta tässä painoksessa on systemaattisemmin luovuttu esim. teoksessa tunnollisesti 
käännetyistä artikkeleista (esim. yxi iso kartano, 1809: 60 > iso kartano, 1863: 48), possessiivi- 
suffikseista jo ilmenevistä pronomineista (esim. minun askeleni, 1809: 60 > askeleeni, 1863: 47) 
ja myös monista käänteisistä sanajärjestyksistä (esim. taidan minä, 1809: 60 > minä taidan, 
1863: 47), vaikka satunnaisemmin kaikkia näitä muutoksia on tehty aiemminkin.   
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Kristityn vaelluksen vuodet 1809–1879 kattavasta painoshistoriasta kuvastuvat siis 

varhaisnykysuomen kehityksen suuret linjat, vanhan läntisen pohjan vähittäinen 

modernisoituminen ja myös itämurteistuminen, jota pohjoismurteiden vaikutus tosin 

tehokkaasti suodatti jättäen kirjasuomeen myös joitain vain pohjoisissa murteissa 

tavattavia piirteitä. Nykysuomea Kristityn vaelluksen 9. painoskaan (1879) ei 

oikeinkirjoituksensa ja morfologiansa osalta kuitenkaan vielä täysin saavuttanut. Monet 

teoksessa vielä varioivista tai vanhoilleen jääneistä piirteistä ovat vaihtelevassa määrin 

ominaisia vuosisadan lopun etenkin hengelliselle kirjallisuudelle, mutta tällaisten 

piirteiden säilyminen osaltaan kertoo, kuinka aika oli jo ajamassa Malmbergin 

suomennoksen ohi.  Kuvaavaa kyllä tämä saikin antaa tilaa uusille käännöksille heti 

vuodesta 1880,
60

 johon varhaisnykysuomen ja nykysuomen raja on vakiintuneimmin 

päädytty vetämään.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Muiden tekemistä uusista suomennoksista ensimmäisinä ilmestyivät Laguksen ruotsista 
vuonna 1880 tekemä suomennos Kristityn ja Kristityn lesken vaellus ja Mäkisen vuonna 1887 
viimein suoraan englannista tekemä käännös Kristityn vaellus tästä maailmasta tulevaan 
(myöhemmistä suomennoksista ks. Sundqvist 1979: 228). Malmbergin käännöksestäkin julkaistiin 
kuitenkin uudet painokset vuonna 1928 ja vielä vuonna 1992, molemmat vanhaa kirjallisuutta 
vaalivien Länsi-Suomen rukoilevaisten toimesta. Vuonna 1928 ilmestyneen, Maria Frangen-
Näähän Raumalla kustantaman laitoksen nimilehden mukaan teos on painettu vuonna 1848 
ilmestyneen (6.) painoksen mukaan. Teoksen nimi Yhden Kristityn Waellus Autuahan 
Ijankaikkisuteen on tämän painoksen mukainen ja tätä myös laitoksen kieliasu näyttää 
noudattelevan soinnillisten klusiilien ja jälkitavujen pitkien vokaalien merkinnän variaatiota 
myöten. Vuonna1992 Panelian painotuotteen julkaiseman laitoksen Yhden kristityn vaellus 
autuahan ijankaikkisuuteen esitetään pohjautuvan teoksesta vuonna 1828 julkaistuun (4.) 
painokseen. Laitoksen kieliasu on kuitenkin uusittu grafemiikaltaan lähes nykyistä oikeinkirjoitusta 
noudattavaksi ja morfologialtaan enimpien nykyisin käytettävien muotojen kannalla olevaksi 
(persoonapronominien n-akkusatiiveja, yksikkövartaloisia monikon genetiivejä ja joitain 
loppuheittoisia muotojakin silti säilyttäen). Tällaisessa asussa Kristityn vaellusta luettiin 
Malmbergin suomennoksena siis vielä 1900-luvun lopulla. 
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LÄHTEET 

 

 

Arkistolähteet 

 

Kuopion lääninhallituksen arkisto. Kirjediaarit. (Joensuun maakunta-arkisto) 

Kuopion seurakunnan kirkonkirjat. Syntyneiden luettelo. (Mikrofilmikopio) 

Kuopion triviaalikoulun arkisto. Oppilasmatrikkelit. (Joensuun maakunta-arkisto) 

 

 

Aineslähteet 

 

Jakob Johan Malmbergin Kristityn vaellus -suomennos:
61

 

 

 

Bunyan, John 1809: Yhden Kristityn Waellus Autuahan Ijankaikkisuteen, joka 

moninaisilla kauneilla Kuwauxilla eteenasetta katuwaisen ja Jumalata etziwäisen Sielun 

tilan, Engelskan kielellä kokoonpandu Johan Bunianilda, Saarnamies Betfordisa, ja nyt 

Saxasta Suomexi käätty Jacob Johan Malmbergilda. Turusa, J. C. Frenckell ja Poika. 

[1800-korpus] 

 

------------- 1815: – –  Joka – – Eteenasetta – – tilan. Betfordisa. Ja – –. Toinen ylöspano. 

 

------------- 1822: – – Kolmas ylöspano.  

 

------------- 1828: – – Englannin – – Neljäs ylöspano. [Julkaistu myös Paneliassa 1992 

jäljennöspainoksena, jota tosin kielellisesti modernisoitu.] 

 

------------- 1835: – – Eteenasettaa – – etsiwäisen – – Viides ylöspano. Helsingisä ja 

Turusa – –. 

 

------------- 1848: – –  Kuvauksilla Eteenasetta – – Saksasta Suomeksi – – Kuudes 

ylöspano. – –  Helsingforsissa --. [Julkaistu myös jäljennöspainoksena Raumalla 1928.]  

 

------------- 1857:  – – Ijankaikkisuuteen – – eteenasettaa – – kokoonpantu – – –

Bunianilta – – Betfordissa. [Saksasta] – – Jakob – – – Malmbergilta. Uusi painos. 

Helsingissä – –. 

 

------------- 1863: – – Jumalaa – – kääntänyt – – Malmberg. Kahdeksas painos. 

 

------------- 1879: Kristityn Waellus Autuaasen – – Yhdeksäs painos.  

  

                                                 
61 Teoksen 1. painoksesta on käytetty Kansalliskirjaston mikrofilmaamaa laitosta, seuraavista 
painoksista ensin Jyväskylän yliopiston kokoelmiin kuuluvia kappaleita, työn myöhemmissä 
vaiheissa myös muita Kansalliskirjaston ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kirjaston 
kappaleita tai mikrofilmitallenteita.  
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Jakob Johan Malmbergin muu tuotanto:
62

 

 

 

Almqvist, C. J. L. 1843a: Kansakunnan kirja. Työn Kunnia, jonga C. J. L. Almquist, on 

Ruotiksi Kirjottanut ja Jak. Joh. Malmberg Suomentanut. Kuopiossa,  J. Karsten. 

 

---------------------- 1843b: – – jonka – – Ruotsiksi – –. 

 

Bunyan, John 1834: Christityn Lesken ja Lasten Waellus Ijankaikkisuuteen, jonka Johan 

Bunian on Engelskaksi kirjoittanut ja Jakob Johan Malmberg, Kuopiosa, Saksasta 

Suomeksi kääntänyt. Oulusa, Christian Ewert Barck. 

 

------------------ 1861: Kristityn – – waellus ijankaikkisuuteen [2. painos]  – – Kuopiossa – 

– Oulussa – –. 

 

Hoburg, Christian 1835: Tuntematoin Christus, eli Kuinka moni Christitty, kaikisa 

Säädyisä, meidän aikanamme ei oikein tunne Christusta, ja sentähden ei totuudesa taida 

kutsuttaa Christityksi. Ensin Saksan kielestä Ruotsiksi; ja nyt siitä Suomeksi käätty. 

Oulusa,  Chr. Evert Barck. [2., muuttamaton  painos 1838] 

 

Hübner, Joh. 1843: Biblia-Historia, eli Kertomuksia P. Raamatusta, jonka Joh. Hübnerin 

mukaan Ruottiksi kirjotti L. P. Gagner.  Kuopiossa, J. Karsten. 

  

Lenngren, Anna Maria 1839: Adamin ja Ewan ensimmäinen Aamu-Laulu, Jonka – – on 

Ruotiksi Kirjoittanut Ja Jakob Johan Malmberg Suomentanut. weisataan kuin: Skön och 

nyfödd var naturen etc. Helsingin kaupunissa,  J. Simeliuksen Leski. 

 

Malmberg, Jakob  Johan 1834: Kirkko Wirren Koettelemus. Weisattava kuin: Ah sielun’ 

anna wallit’ Herran etc. Turusa, J. C. Frenckell ja Poika. 

 

------------------------------ 1837: – – Toinen ylöspano. [Kaksi laitosta, joista vain 

jälkimmäistä korjailtu.] 

 

------------------------------ 1863: – – . Helsingissä – – . [Painettu myöhemmin vielä 1867.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 Kansakunnan kirjan ja Tuntematoin Christus -teoksen 2. painoksesta on käytetty Kotimaisten 
kielten tutkimuskeskuksen kirjastossa olevia kappaleita, Christityn Lesken ja Lasten Waelluksen 
2. painoksesta ja Kirkko Wirren vuoden 1863 laitoksesta Turun yliopiston kirjaston kappaleita. 
Muista teoksista on käytetty Kansalliskirjaston kappaleita tai mikrofilmitallenteita. 
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Muut aineslähteet
63

                             

 

 

1800-korpus = Kotuksen varhaisnykysuomen korpus. http://kaino.kotus.fi/, käyttöaika                         

 tammikuu 2001 – maaliskuu 2011. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus: Helsinki. 

 

Aapiskirja 1833 = Roccijcko-Finskaja Azbuka – Venäjän ja Suomen Aapiskirja. 

Sanktpeterburg. 

 

[Aejmelaeus, Nils] 1838: Haaksirikko. Suomalainen perustuskielinen Taru. Niilolta. 

Helsingissä,  J. C. Frenckell. [1800-korpus] 

 

Ahlholm, Johan 1830: Yhteinen Maailman Historia. – –  koonnut ja Suomeksi kääntänyt 

– – Edellinen Osa. Oulusa: C. E. Barck, omalla kustannuksellansa.  [1800-korpus] 

 

Akiander, Matthias 1850: Lukemisen alku-oppi tahi Aapis-Kirja. Helsingissä: J. C. 

Frenckellin ja Pojan luonna, Heidän kustannuksella. [1800-korpus]. 

 

Alfvegren, C. Edw. 1890: Virkistystä matkalle. Helsingissä: L. W. Edlund. 

 

Almanakkojen liitekirjoituksia vuoteen 1851 [1800-korpus] 

 

[Almberg, Emil August]  1890: Justinus Marttyyri. Kansanvalistus-seuran toimituksia 72. 

Helsinki: Kansanvalistusseura. 

 

Andersen, Hans Christian 1850a: Sadut: Wainottu Ankka, Enkeli ja Pahankurinen Poika. 

Helsingissä, J. Simeliuksen perillisten kirjapainossa, heidän omalla kustannuksella. 

 

-------------------------------1850b: Satu: Paratiisin yrttitarha. Helsingissä: J. Simeliuksen 

perillisten kirjapainossa, heidän omalla kustannuksella. 

 

------------------------------- 1850c: Satu Äitistä ja Pikku Veljestä. Suomentamia. Oulusa, C. 

E. Barck. 

 

Anna itse ensin anteeksi. Suom. M. S. Pyhän Sergein ja Hermanin veljeskunnan 

toimituksia XIV, Viides vuosikerta, 3. vihko. Sortavala 1890. 

 

Asetustekstejä [1800-korpus] 

 

Arndt, Johan 1828: Muutamia Hengellisiä Lauluja. Suomexi käätty. Oulunborgisa, 

Christian Evert Barck. 

 

                                                 
63 Ainoastaan ne teokset on mainittu, joihin tekstissä on viitattu, vaikka tutkimuksen lähdepohja 
onkin tätä laajempi (vrt. s. 16). Teoksista on aineslähteissä mainittu myös painaja, pilkulla paino- 
paikasta erotettuna, mutta vanhoissa kirjoissa harvinaiset varsinaiset kustantajatiedot on – nämä 
erikseen mainiten – erotettu kaksoispisteellä.  
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--------------- 1832: Ensimmäinen Kirja Totisesta Christillisyydestä. – – Ensin Saxan 

kielexi  – –  Mutta nyt  Ruotzin kielestä Suomexi. Borgosa, Christ. Ludv. Hjelt. [2. 

painos, ensipainos tuhoutui lähes kokonaan Turun palossa.] 

 

----------- 1843: Kolmas Kirja Totisesta Christillisyydestä. Suomeksi kirjoittanut ja 

kustantanut H. R. Kuopiossa, J. Karsten.  

 

Baird, Robert 1843: Kertomus Rob. Bairtin saksan-kielisestä kirjasta, kuinka Pohjas-

Amerikan Yhdys-waltakunnissa Kohtuullisuuden Seurat owat eistyneet. Pietarissa, R. 

Meier. 

 

de Banville, Theodore  1873: Gringoire. Komedia yhdessä näytöksessä. Suomentanut P. 

Hannikainen. [1800-korpus] 

 

Bengel, J. A. 1870: Raamatullisia mietteitä. Suomentanut K. E. S[tenbäck]. Tampere, 

Emil Hagelberg. 

 

Bernieri, Johannes 1834: Salattu Elämä Christuxen kanssa Jumalasa. Ruotsin kielestä 

Suomexi käännetty. Helsingissä, Wasenius. 

 

Besser, W. F. 1860: John Williams, Etelämeren saaristojen Apostoli. Saksasta 

suomennettu. Helsingissä, SKS:n kirjapaino. 

 

Biblia 1853 =  Biblia, se on: Koko Pyhä Raamattu; Esipuhetten, Lukuin sisällepitoin, 

Yhtäpitäwäisten Raamatun paikkain osotuksen, ja lisättyin Registerein kanssa. 

Porwoossa:  P. Widerholm, omalla kustannuksella. 

 

-------- 1857–1859 = Biblia, se on: Koko Pyhä Raamattu. Wanha ja Uusi Testamentti. 

Alkuraamattuin jälkeen uudestansa ojennettu. Koetus-käännös. [Toim. A. W. Ingman.] 

Helsingissä: Turun Piplia-Seura. 

 

-------- 1862 = Biblia, se on: Koko Pyhä Raamattu; Esipuhetten, Lukuin sisällepitoin, 

Yhtäpitäwäisten Raamatun paikkain osotuksen, ja lisättyin Registerein kanssa. Toinen 

läpikatsottu ja korjattu painos. Helsingissä:  P. Widerholm, omalla kustannuksella. 

 

-------- 1878 = Biblia, se on: Koko Pyhä Raamattu; Esipuhetten, Lukuin sisällepitoin, 

Yhtäpitäwäisten Raamatun paikkain osotuksen, ja lisättyin Registerein kanssa. 

Helsingissä: Suomalainen Biblia Seura Turussa. 

 

-------- 1896–1897 = Biblia, Koko Pyhä Raamattu. Turku: Turun Pipliaseura. 

  

-------- 1911 = Biblia eli Pyhä Raamattu Wanha ja Uusi Testamentti. Kielellisesti korjattu 

painos. Helsinki: Englannin ja Ulkomaan Bibliaseura (painettu Leipzigissä). 
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Björkqvist, Anders 1801:  Uskon harjoitus Autuuteen, Sovitettu niiden Vuotisten Juhla- 

ja Sunnundai-Päiväisten Evangeliumein Tutkinnosa. Edellinen osa. Turusa, Joh. C. 

Frenckell.  

 

Bunyan [Bunian], John 1877: Kristityn Lesken ja Lasten waellus ijankaikkisuuteen. Uusi 

suomennos. Turussa: G. W.  ja Kumpp. 

 

Böcker, C. C. 1833: Muutamia Neuvoja Talonpojille Hallalta rasitetun Pohjaisen 

Suomen Maakunnissa. Turusa, Christ. Ludv. Hjelt. 

 

[Cajan, Johan Fredrik] 1839–1840: Suomen historia, koetteeksi kerrottu lyhykäisessä 

järjestyksessä. Helsingissä, G. O. Wasenius. [1800-korpus]  

 

Carlsson, Wilhelm 1860a: Raamatun Muinais-Tietoja Palestinasta. I nios. Lukemisia 

Kansalle n:o 132. Turussa, J. W. Lillja. 

 

---------------------- 1860b: Evangeliumin oppi Omasta Wanhurskaudesta ja Christuksen 

Wanhurskaudesta. Turussa, J. W. Lillja. 

 

Christillisen opin alku eli lyhykäinen Pyhän Raamatun Historia ja lyhykäinen 

Katechismus. Venäjän kielestä Suomeksi käätty. Sanktpeterburg 1833. 

 

Dahl, Christopher 1826:  Jumalan Kymmenen Käskyä, jotka  – – on selittänyt ja nyt – – 

suomennetut. Turusa,  J. C. Frenckell ja Poika.  

 

[Dietrich, V.] 1845: Katechismuksen Saarnoja Lapsille. Saksan kielestä Ruotsin kielelle 

käännetty, ja nyt wasta Ruotsin kielestä Suomentanut Gust. Lönmark. Waasasa: P. W. F. 

Lundberg, Wolffin Kirjanpainossa. 

 

Drummond, Henry 1890a:  Luonnon lait hengen maailmassa. Suom. Antti Mäkinen. 

Tampereella: H. J. Hagelberg. 

 

Drummond, Henry 1890b:  Rakkaus, suurin kaikista. Suom. Aatto S. Porvoossa: WSOY. 

 

[Du]moulin[i], P. 1841: Kristityn Sota. Ensimäinen Kirja eli Osa. Kristillisestä Sodasta 

yhteisesti. Jonka – –  on kirjoittanut – –   Pet. Moulini. – –   ja nyt siitä Suomeksi. 

Helsingissä, G. O. Wasenius. 

 

-------------------- 1843: Kristityn Sota. Toinen Kirja eli Osa. Suomeksi kirjoittanut ja 

kustantanut H. R. Kuopiossa, J. Karsten. 

 

Durchman, Fr. Osk. ja Ingman, A. W. 1848: P. Raamatun ja Lutheeruksen oppi. 

Vaasassa, P. M. F. Lundberg.     

 

Edman, Joh. Adamus 1818: Vaticinium Nahumi Latine et Fennice redditum notisque 

illustratum. Aboae.  [Naahumin kirjan suomennos s. 17–37.] 
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Ehrström, Fr. Aug. 1837: Suomalainen Messu, jonka nuotille asettanut ja Wirsi Kanteleen 

tawoin numeroihin pannut – –.  Helsingissä, G. O. Wasenius. 

 

Eklundh, O. H. W. 1842: Wähä Rukous-Kirja Lapsille, Nuorukaisille ja Wanhimmille 

Christityille. Suomexi käätty Johannes Tulindbergilda. Stockholmisa: Elmén ja Granberg, 

Ludvig Öbergin kustannuxella. 

 

Evankelinen valkeus 1890. Toim. J.  Walwe. Tampere. 

 

Fellman,  Jacob 1848: Hengellisiä puheita Erinäisissä tiloissa. I osa. Helsingissä, J. 

Simeliuksen perillisten tykönä.  

 

[Franklin, Benjamin] 1826: Vanhan Richardin Aave- ja Neuvokirja. Ruotsin kielestä 

suomenettu. Turusa,  J. C. Frenckell ja Poika. [1800-korpus] 

 

Fresenius, Phil. 1836: Neuwojille ja Neuwottawille. Saxan kielestä Ruotsixi ja sitten 

Ruotsin kielestä Suomexi käännetty. Helsingissä, J. C. Frenckell  ja Poika. 

 

Fricke. L. W. 1890: Älä pelkää, sinä olet minun. Pietari: Anton Lindeberg (painettu 

Viipurissa).  

 

Fritsch, Ahaswerus 1846: Hengellinen Myrrhami-Kimppu. Juthin eli Danskan kielestä 

Suomeksi kääntänyt J. H. Oikonut ja pränttiin kustantanut H. R.  Kuopiossa, J. Karsten.  

 

Gagner, L. P. 1844: Rippi- ja Rukous Kirja hartaudeksi Herran Pyhän Ehtoollisen 

wieraille. Suomennettu. Kuopiossa, J. Karsten. 

 

Gessner, Salomon 1835: Ensimmäinen Purjehtia. Suomentanut Otto Tarvanen. 

Helsingissä, J. C. Frenckell ja Poika. [1800-korpus] 

 

Goodwini, Thomas 1843: Ihmisen Turhista Ajatuksista. – – ensin Engelskan kielellä, 

mutta siitä sitten – –Saksan kieleksi ja sen jälkeen Ruotsin Kieleksi käännetty. Suomeksi 

kirjoittanut ja kustantanut H. R. Helsingissä, Wasenius. 

 

[Gossner, J.] 1822: Ihmisen Sydän Jumalan Templi, taikka Satanan Työ-Sia. Saksan 

kielestä Suomeksi Käännetty. St. Pietarissa, C. Schnor.  

 

--------------- 1834: Totinen Christillisyys eli Uskon ja elämän parannuxen jalo yhdistys. 

Suomentanut C. G. Ahlstedt. Turusa,  J. C. Frenckell ja Poika. 

 

--------- 1838: Saarna pidetty – –  Berliinin – –  lähetys-seuran kolmantena vuosi-juhlana 

29. päiv. Touko-Kuussa wuonna 1833. Ruottin kielestä käätty. Helsingissä, G. O. 

Wasenius. 

 

---------------- 1844: Kristitty Sotaaseisansa. Ruotin kielestä suomenettu. Kuopiossa, J. 

Karsten. 
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---------------- 1845: Tie Autuuteen Kysymyksissä ja wastauksissa Pyhän Raamatun 

johdatuksen jälkeen. Suomentama. Kuopiossa, J. Karsten. 

 

Gottlund, Carl Axel 1818: Pieniä Runoja Suomen Poijille Ratoxi. Ensimäinen Osa. 

[Upsala, Zeipel & Palmblad] [1800-korpus] 

 

------------------ 1828: Wäinämöiset, yksi Kokous meijän nykyisten Runojoin Wirren- 

Teoista. I osa. Tukhulmissa, Norstedt poikineen. 

 

------------------ 1831: Otawa eli suomalaisia huvituksia. Tukhulmissa, M. G. Lundberg. 

[1800-korpus] 

 

------------------ 1840: Runola. Helsingfors,  J. Simelii enka. 

 

------------------ 1850: Jumalasta ja hänen monenaisesta nimittämisestä moailman 

erinäisillä kielillä – – . Helsinkissä: C. A. Gottlund. 

 

Gottlund, Matth[ias] 1821: Försök till en omarbetad Finsk Tolkning af Apostlernas 

Sändebref, Jemte Anmärkningar öfwer nu brukliga Finska Öfwersättningen. Åbo, J. C. 

Frenckell & Son. 

 

[Grimm, Jakob ja Wilhelm] 1850: Juttu uskollisesta Jussista. Suomennus. Turussa. J. C. 

Frenckell. 

 

G[ripenberg], C. 1850: Rahan-kasvun-Lasku. Turussa, J.C.Frenckellin ja Pojan 

Kirjapainossa, J. W. Lilljan kustannuksella. 

 

Hagerup, Ejler 1825: Pyhäin Martyrein kowan kärsimisen, Woittavaisen uskon ja 

kärsiwällisyyden Merkilliset Esimerkit. Ruotsin kielestä Suomexi tulkitut. Turusa, J. C. 

Frenckell. 

 

Hamnerin, Nils 1801: Tien Osottaja Ijankaikkiseen Elämään. Suomexi käätty Ruotzin 

kielestä. Turuusa,  Joh. C. Frenckell  ja Poika. [Lähteenä käytetty myös vuosien 1842, 

1852, 1863 ja 1900 painoksia.]  

 

Hedberg, Fredrik Gabriel 1848: Suloisia sanomia Zionille Suomessa – – jotka Ruotsin 

kielin kirjotti F. G. H. Ja nyt Suomalaisille selitti – – K. I. N[ordlund]. Turussa: J. C. 

Frenckell, J. W. Lilljan kustannuksella. 

 

Helenius, Carl 1837: Uusi Suomalainen Wirsi-Kirja, Ruotzin uuden Wirsi-Kirjan mukaan 

kirjoitettu. Turusa, J. C. Frenckell ja Poika. 

 

Hirvinen, Salomon 1870: Saarnoja Kotihartauden Tarpeeksi. Turussa: Frenckelliläisessä 

kirjapainossa, Tekiän oma kustantama. 

 

Holmgren, Josef 1890: Rukouksen voima. Helsingissä: Lähetyskirjakauppa.                              
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Hornborg, Herman Emanuel 1818: Vähän Totuutta, Kolmessa Jako-luokassa. Paljasta 

lupilupaisia Satuja. Wiipuri, A. Cederwaller.  [1800-korpus] 

 

Hugo, Victor: Hernani. Suomentanut Pietari Hannikainen. [1800-korpus] 

 

Huhn, A. F. 1860a: Minä uskon Jeesukseen Kristukseen. Ruotsalaisesta painoksesta 

suomentanut Juh. Kustaa Heinonen. Turussa, J. W. Lillja. 

 

----------------- 1860b: Saarnoja ensimmäisestä uskonkappaleesta. Ruotsin-kielestä suom. 

Juh. Kustaa Heinonen. Turussa, J. W. Lillja. 

 

Hyvä Paimen. Kääntänyt ja kustantanut H. R. Sortavolassa, C. W. Holmström 1848. 

 

Ingman, Er. Aleksander 1834: Lauluja Anakreonilta ynnä myös Laulu Sapfolta. Greekan 

kielestä suomentanut ja lyhykäisesti selittänyt – –. Helsingissä: Präntttäytetty J. C. 

Frenckellin luona Pohjalaisilta.   

 

James, John Angell 1848: Johdatus ja Lohdutus niille, jotka ovat murheelliset 

pelastuksestansa. Suomentama C. O. Roseniuksen Ruotsennoksesta. Hämeenlinnassa: G. 

Nordensvan, A. W. Öhmanin kulungilla. 

 

Janeway, James [Jacob Jannewag] 1822: Seitsemen Nuoren Lapsen Käändyminen, Eli 

Ensimmäinen Osa Lasten Hengellisestä Esimerkki Kirjasta. Turusa, J. C. Frenckell ja 

Poika.  

 

Jessy Allan eli Pyhäkoulun hedelmä. Suomennus. Turussa, G. W. Wilén ja Kumpp. 1870. 

 

Jokapäiväistä leipää elämän sanasta.  Saksankielisen kirjaisen johdolla Pyhästä 

Raamatusta kokoili -y--a [= A. W. Lyra]. Porvoossa: W. L. Söderström 1870.  

 

Julin, Johannes 1815: Neuvo Kuinga Wiinaa – – taitaan polttaa ja Perunoista Leipää 

walmistaa. Turusa, J. C. Frenckell ja Poika. 

 

Juteini, Jaakko [ = Hämäläinen]1804: Edesmenneen muistoxexi. – Åbo Tidning n:o 26 

(31.3.). 

  

Juteini, Jaakko [Jak.] 1810: Kirjoituksia. Ensimmäinen Osa. Turussa, Frenckell. [1800-

korpus] 

 

Juteini, Jaakko [Jak.] 1817: Ajan Wiete, elli Moninainen Runo-kokous. Wiipurissa, A. 

Cederwaller.  [1800-korpus] 

 

Kempiläinen, Tuomas 1829: Pieni Kempi, eli Lyhykäiset Opetukset ja Rukoukset Pienille 

ja yksinkertaisille kokoon kouttu Thomas Kempin pienistä Kirjoista. Ruotsin kielestä 

Suomeksi käätty. Wiipurissa,  A. Cederwaller.   
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--------------------------1836a: Kristuksen Seuraamisesta, suomenti C. J. Kemelli. Oulusa, 

Christian Ew.  Barck. [1800-korpus] 

 

--------------------------- 1836b: Kristuksen Jälkenseuramisesta. [Suom. C. H. Strandberg]  

Turusa, Christ. Ludv. Hjelt. 

 

Kertomuksia Jokapäiväisestä Elämästä. Maamiehen Ystävästä. Kuopiossa, J. Karsten 

1850. 

 

Kolme kanssapuhetta 1832 = Kolme Kanssapuhetta, Opettajan ja Sanankuulian wälillä. 

Borgosa, Christ. Ludv. Hjelt. 

 

Kristillisen rakkauden työt vapautettuin vankien hyödyksi. Kertonut Fr. Pr. Suomentanut 

F. E. Suomen vankihuone-yhtiön toimituksia. Helsingissä, Hufvudstadsblad 1870. 

 

Krank, [P. V.] 1844: Meidän Herramme Jesuksen Kristuksen Kärsimiset Syntisten edestä 

edespantu. Ensimäinen osa. Waasasa: P. W. F. Lundberg, Wolffin kirjapainosa. 

  

Käsikirja 1808 = Käsikirja jossa Käsitetty on Kuinga Jumalan-palvelus Kristillisten 

Ceremoniain ja menoin kansa  – – toimitettaman pitää. Peterisa, M. C. Iversen.  

 

Käsikirja 1817 = Käsi-Kirja, josa säätään, kuinga Jumalan-palwelus Ruotsin 

seurakunnisa toimitettaman pitää. Ylitsekatsottu, Parattu ja Lisätty – – . Stockholmisa,  

Kuning. Suomalainen Kirja-präntti.   

  

Käsikirja 1835 = Kirkko-menoin Käsi-Kirja Evangelisille Lutheruksen seurakunnille 

Venäjällä. St. Pietarporissa, P. Widerholm. 

 

Käsikirja 1848 = Käsikirja, jossa käsitetty on, kuinka Jumalan Palwellus, christillisten 

ceremoniain ja kirkonmenoin kanssa, meidän seurakunnissamme pidettämän ja 

toimitettaman pitää. Parattu ja enätty  – –. Helsingforsissa, J. C. Frenckell ja Poika.  

 

Lagervall, Jakob Fredrik 1831: Satu Sallisesta. Helsingissä, Wasenius.  

 

----------------------------- 1834: Ruunulinna. Murhekuvaus 5 tapauksessa. Helsingissä, G. 

O. Wasenius. 

 

Langhans, Christian 1870: Lasten Postilla. Suomensi Joh. Fr. Niloni. Kuopiossa, Paino-

yhtiö. 

 

Lapsuuden Kirja 1835 = Meidän Herramme Jesuksen Christuksen Lapsuuden Kirja. 

Suomen kielelle käännetty. Wiipurissa, A. Cederwaller. 

 

[Laurén, Ludvig Leonard] 1870: Kalastajan poika Suomen ijäti muistettava hyväntekiä.  

Turussa, Frenckelliläisessä kirjapainossa. 
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Lilius, Anton (suom.) 1850: Bibliallinen Historia erinomattain Hübner'in johdon jälkeen 

Ruotsin kielellä kokoonpantu. Hämeenlinnassa: G. Nordensvan, omalla kulungillansa.  

[1800-korpus] 

 

Lilius, Aukusti 1850: Suomenkielinen Lukemisto. Ensimmäinen Osa, Kouluissa lu’ettava. 

Turussa, J.C.Frenckellin ja Pojan Kirjapainossa, J. W. Lilljan kustannuksella. 

 

Lobe, J. C. 1881: Musikin katkismus. Suomensi Paavo Salonius. Hämeenlinnassa: 

Hämäläisen osake-yhtiön kirjapaino, omalla kustannuksella.  [1800-korpus] 

 

Luther[us], M. 1830: Isä Meidän Selitys. Saksasta Soumeksi [!] käätty. St. Petarborissa,  

K. Kray. 

 

------------- 1841: 51:sen Dawidin psalmin selitys Doctor Martin Lutherukselda. Suomenti 

Fred. Gabriel Hedberg. Oulusa, Christ. Evert Barck.  

 

------------------ 1845a: Herramme Jesuksen Kristuksen Wuorisaarnan eli P. Mattheuksen 

Ewangeliumin 5–7:n Lu’un Selitys, jonka on Ruotsista suomentanut Karl Isaak Nordlund. 

Helsingisä, Frenckell ja Poika.  

 

------------------- 1845b: Ahti-Saarnoja Kristuksen Kärsimisestä. Ruotsista suomennetut 

K. Enebäckiltä.  Helsingissä,  J. C. Frenckell ja Poika. 

 

------------------- 1845c: Evangeliumi Saarna Pyhän Apostolin Thomaksen päiwänä. Niin 

myös Epistola Saarna Uuden Wuoden Päiwänä. Suomennetut C. H. Lindfeldtildä. 

Turussa, Christ. Ludv. Hjelt. 

 

-----------  Martin 1848a: Ankara-Varoitus Ahkeraan Rukoukseen. Ruotsin kielestä 

Suomeksi käännetty. Sortavolassa, C. W. Holmström. 

 

-------------- Martti 1848b: Wapahtajamme Jesuksen Kristuksen Ylimmäis-Papillinen 

Rukous eli Johanneksen Evangeliumi-Raamatun 17:nen Luwun selitys. Suomentama J. E. 

Ahlgrenilta. Turussa: Christ. Ludv. Hjelt, omalla kustannuksella. 

 

-------------- Martin 1860: Kristuksen ansio. Suomentanut Wilh. Carlsson. Turussa, J. W. 

Lillja. 

 

Lyhykäinen kertomus 1845 = Lyhykäinen Kertomus Kristuksen Armowaltakunnan 

Menoista. Suomentama. Kuopiossa:  J. Karsten. 

 

Lönnrot, Elias 1835: Kalevala taikka Wanhoja Karjalan Runoja Suomen kansan 

muinosista ajoista. SKST 2. Helsingissä,  J. C. Frenckell ja Poika. [1800-korpus]  

 

------------- 1840: Kanteletar taikka Suomen Kansan Wanhoja Lauluja ja Wirsiä.  SKST 

3. Helsingissä,  J. Simeliuksen Leski.  
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------------- 1842: Suomen Kansan Sanalaskuja. SKST 4. Helsingissä, J. Simeliuksen 

Leski. 

 

[Lönnrot, E. & Ticklén, P.] 1836: Muistelmia Ihmisten Elosta Kaikkina Aikoina. 

Ensimmäinen Kirja. Oulussa, Chr. Ew. Barck. [1800-korpus] 

  

[------------------------------] 1842: Wenäjän historia lyhykäisesti kerrottu. Helsingissä, G. 

O. Wasenius. 

 

[-------------] 1870a: Kuusikolmatta Haluttua Wirttä. Turussa, Frenckelliläisessä 

kirjapainossa. 

 

--------------- 1870b: Viisikolmatta virttä. Turussa:  Frenckelliläisessä kirjapainossa, J. F. 

Granlundin kustannuksella. 

 

Murray, Gustaf 1822: Niiden Ihmisten Sielun Waaran Jotka Parannuxesa wiivyttäwät, 

mielestänsä, soweljambaan tilaan ja aikaan. Gustaf Rancken, Suomexi Kirjoitti. Turusa,  

J. C. Frenckell ja Poika.  

 

Nohrborg, Anders 1848: Langenneen Ihmisen Autuuden Järjestys. Suomentanut Joseph 

Wilhelm Durchman. Waasassa: Piet. Magn. Ferd. Lundberg omalla kulutuksellansa. 

 

Nordblad, Carl 1837: Terweyden Opetus-Kirja yhteiselle kansalle. Suomennettu Johan 

Henrik Keckmannilta. Turun kaupungisa, J. C. Frenckell. 

 

Nyman, H. 1842: Hyödyttäväisiä ja Huvittavaisia Kertomuksia Yhteiselle Kansalle – –  

koonnut ja osittain Suomentanut – –. Ensimmäinen Vihko. Oulusa: C. E. Barck, omalla 

kustannuksellansa. [1800-korpus] 

 

-------------- 1846: Hyödyttäväisiä ja Huvittavaisia Kertomuksia Yhteiselle Kansalle. 

Toinen Vihko. Oulusa,  C. E. Barck. 

 

Oulun Viikko-Sanomia  [1800-korpuksessa vuosikerrat 1829–1833, 1837 ja 1841]   

 

Pelastusarmeijan sotalauluja. Helsinki: Pelastusarmeijan pääkorttieri 1890. 

 

Rancken, Gustaf 1836: Uskon Opin Puhdistus. Ihmisten walhesta ja pahoista juonista. 

Helsingissä, Wasenius. 

 

Reinholm, Henrik August 1850: Suomenkielisiä kasvu-nimejä. Suomi 1850 s. 159–301. 

 

Renqvist, Henrik 1830: Lyhykäinen Itse-Koettelemus ja Parannuxen Neuwo. Borgosa,  

Christ. Ludv. Hjelt. 

 

---------------- 1835a: Lyhykäinen tutkinto Rukouksen tarpeellisuudesta. Helsingissä, 

Wasenius. 
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--------------- 1835b: Wiinan Kauhistus. Helsingisä, J. C. Frenckell ja Poika.  [1800-

korpus]  

 

--------------- 1844: Wäärän Opin Kauhistus ja Oikian Opin Puolustus. Helsingforsissa, 

J. C. Frenckell ja Poika. 

 

--------------- 1848: Vastaus-Kirja sillen Kirjallen, joka Wäärän Opin Kauhistus-kirjaa 

vastaan on Turussa räntätty – –. Sortawolassa, C. W. Holmström. 

 

[Reuter, Ernst Oder] 1850: Kaksoset. Suomentama. Turussa, A. Hjelt. 

 

Rittmeijer, Johan 1848: Meidän Herran Jesuksen Kristuksen Pyhä Ehtollinen. Ruotsin 

kielestä Suomeksi kirjoittanut ja kustantanut H. R. Sortavolassa, C. W. Holmström. 

 

[Rosenius, Carl Olof] 1860a: Hyvästä paimenesta. Suomentanut T – S – s. Turussa, J. W. 

Lillja. 

 

-------------------------- 1860b: Jumalan Kymmenen Käskyn Selitys. Suomennos. 

Kuopiossa, P. Aschan ja Kumpp.  

 

Rännäri, Johan 1860: Jaloluontoinen waimo. Mukailema. Oulussa: Chr. Ev. Barck. 

 

R[äty], A[nders] 1850: Lauluja Suomen neitoisille. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 

Wiipurissa toimittamia. Wiipuri,  J. Cederwaller poikineen. 

 

Sanan Saattaja Viipurista [1800-korpuksessa vuosikerrat 1833, 1834, 1836, 1840 ja 

1841]  

 

Sandberg, Johan Fredrik 1880: Evästä matkalle. Helsingissä: G. J. Ståhlbergin 

kustannuksella. 

 

Schartau, Gustava 1834: Hyväntahtoisia Neuvoja Katowuosina. Suomennetut ja lisätyt. 

Helsingissä, G. O. Wasenius. [1800-korpus, vide Lönnrot]  

 

Schinmeier, Johan Christopher 1841: Perhen-Wanhinten ja Palweliain welwollisudet 

toinen toistansa kohtaan. Kahdesta Saksankielisestä saarnasta Ruotsinkieleksi otettu ja 

nyt siitä Suomeksi kirjoitettu. Helsingissä, G. O. Wasenius. 

 

[Schmid, Johann] 1836: Nuoruuwen Sywän, taikka Kuinka Heikki Jäykkänen oppi 

Jumalata tuntemaan. Suomentama. Helsingissä,  J. C. Frenckell  ja Poika. 

 

----------------------------1848: Pyhän Eustakiuksen merkilliset elämän vaiheet. A. Räty 

Saksasta Suomentanut. SKST 11. Helsingissä, J. Simeliuksen perilliset. 

 

Schultenius, Sam. [- Gossner, J.] 1836: Epistola Postilla. Suomexi käändänyt. H. R. 

Turusa, Christ. Ludv. Hjelt.  
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von Schröter, D. H. R. 1819: Finnische Runen. Finnisch und Deutsch von – –. Upsala: 

Palmblad & Co, Gedruckt auf Kosten des Herausgebers.  [1800-korpus] 

 

Sellergren, P. L. 1842: Ainoa Tie Ijankaikkiseen Elämään. Suomentama J. W. 

Elmgreniltä. Turusa:  Christ. Ludv. Hjelt, omalla kustannuksella. 

 

-------------------- 1843: Se wäärä oma Wanhurskaus, joka ulossulkee niin monta sielua 

Taiwaasta. Ruotsista Suomeeksi käätty. Turussa, J. C. Frenckell ja Poika.  

 

Stark, Christopher 1847: Lyhykäinen ja yksinkertainen Autuuden Järjestys. Lisätty, 

parannettu ja Suomennettu Carl Gröhniltä. Porwossa, P. Widerholm. 

 

Steger, V. St. 1847: Historia Pakanain Kääntämisistä ja Kääntymisistä. Sortavolassa, C. 

W. Holmström. 

 

[Stretton, Hesba] 1870: Jessikan äiti. Suomennos. Helsingissä: J. Simeliuksen perilliset, 

G. W. Edlundin kustannuksella. 

 

[------------------] 1880: Jessikan ensimmäinen rukous. Suom. R. M. Helsingissä: K. E. 

Holmin kustannuksella. 

 

Strömborg, J. 1870: Uusia hengellisiä virsiä. Tampereella: Emil Hagelberg, J. 

Strömborgin kustannuksella. 

 

Suometar [1800-korpuksessa vuosikerrat 1847 ja 1848] 

 

Sturm, Christoph Christian 1830: Rukous Kirja, eli – –  Jokapäiwäiset Aamu- ja Ehto-  

Rukoukset, Tutkistelemukset ja Wirret. Suomeksi käännetty. Wiipurissa, A. Cederwaller. 

  

Säändö 1832 = Kuningallisen Majestätin Udistettu Yhteinen Säändö Ja Ammatti-Asetus 

Handtwärckareille – –   Annettu Stockholmisa – –   Wuonna 1720. Turusa, Christ. Ludv. 

Hjelt. 

 

Tanskanen, J. 1880:  Hihhulilaisuus oikeassa karvassansa. Oulussa: J. Bergdahlin 

kirjapainossa, tekijän kustantama. 

 

[Tengström, Jacob] 1836: Ajanviete Lapsille. Suomentanut Otto Tarvanen. Helsingissä,  

J.C. Frenckell ja Poika. 

 

Terstegen, Gerh. 1820: Monen hurskan Sielun Puuttuwainen Christillisys Eli Monda on 

kutsutut, mutta harwat owat walitut. Ruozista Suomexi käätty Henr. Renqwistildä. 

Turusa, Joh. C. Frenckell ja Poika.  

 

------------ 1833: Sen Jumalisen Armella Nikolasin Tyttären Elämäkerta. Ruotzin Kielestä 

Suomexi Käännetty. Borgosa, Christ. Ludv. Hjelt. 
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Thirza eli ristin voima. Suomennos. Helsingissä, Suomal. Kirjall. Seuran kirjapainossa 

1870. 

  

Ticklén, Pietari 1837: Lyhyt ja yksinkertainen Kristillisen Opin Tieto. Oulusa, Chr. Ev. 

Barck. 

 

Tolleson [Tolesson], Petari 1847: Kiiwas Waroitus Aina Walwomiseen ja Rukoilemiseen. 

Sortawolassa, C. W. Holmström. 

  

Tolpo, N. M. 1832: Muistutuxia Herran Jesuxen Pyhästä Ehtollisesta. Turusa, Chr. Ludv. 

Hjelt. 

 

[-------------] 1848: Dokt. Lutheruksen wähän Katekismuksen Yksikertainen Selitys. Jonga 

kirjoitti yksi Jumalan Sanan Palwelja Hämeesä. Hämeenlinnasa, G. Nordenswan. 

 

Topelius, Zachris 1876: Lukukirja alimmaisille oppilaitoksille Suomessa. Toinen jakso. 

Maamme Kirja. Suomentanut: Joh. Bäckwall. Helsinki: G. W. Edlund. [1800-korpus] 

 

[Topp, P. J.] 1833: Huutawan Ääni Korwesa Lunastetuille Sieluille, Päästäxensä pois 

perkelen pauloista. Suomexi kirjoitettu. Helsingissä, Wasenius. 

 

Toppelius, Gustaf 1832: Oulun Kaupunnin palosta 23:tena päivänä Touko-Kuusa 1822. 

Oulusa, C. E. Barck. 

 

Turun Viikko-Sanomat  [1800-korpuksessa vuosikerrat 1820, 1821, 1823 ja 1829–1831] 

 

T[örmälä], E[manuel] 1880: Kristuksen jäljissä. Tampereella: Emil Hagelberg. 

   

UT 1852 = Uusi Testamentti. Helsingissä: J. C. Frenckell ja Poika, purkamattomilla 

puustaweilla ja  omalla kustannuksella.  

 

UT ja Psaltari 1858 = Uusi Testamentti ja Psaltari. Helsingissä:  Englannin ja ulko-maan 

Pipliaseura, Suomal. Kirjallisuuden-Seuran Kirjapajassa. 

 

Uusi Evangeliumi Kirja. Pietarissa, Glasunovan Kirja-painossa 1844. 

 

Uusi Suomalaisen virsikirjan ehdoitus 1880. Kirkolliskokouksen valitseman komitean 

tekemä. Turussa: G. W. Wilén. 

 

Wallin, Johan Fredrik 1835: Luwunlasku- eli Räkninki-Kirja, Suomallaiselle 
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