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1)  SANOA     to say 
 

INDICATIVE 
 

ACTIVE Present Present Past Past 
Person Affirmative Negative Affirmative Negative 
minä sanon en sano sanoin en sanonut 
sinä sanot et sano sanoit et sanonut 
hän sanoo ei sano sanoi ei sanonut 
me sanomme emme sano sanoimme emme sanoneet 
te sanotte ette sano sanoitte ette sanoneet 
he sanovat eivät sano sanoivat eivät sanoneet 
PASSIVE sanotaan ei sanota sanottiin ei sanottu 
 

ACTIVE Perfect Perfect Pluperfect Pluperfect 
Person Affirmative Negative Affirmative Negative 
minä olen sanonut en ole sanonut olin sanonut en ollut sanonut 
sinä olet sanonut et ole sanonut olit sanonut et ollut sanonut 
hän on sanonut ei ole sanonut oli sanonut ei ollut sanonut 
me olemme sanoneet emme ole sanoneet olimme sanoneet emme olleet sanoneet 
te olette sanoneet ette ole sanoneet olitte sanoneet ette olleet sanoneet 
he ovat sanoneet eivät ole sanoneet olivat sanoneet eivät olleet sanoneet 
PASSIVE on sanottu ei ole sanottu oli sanottu ei ollut sanottu 
 

CONDITIONAL 
 

ACTIVE Present Present Perfect Perfect 
Person Affirmative Negative Affirmative Negative 
minä sanoisin en sanoisi olisin sanonut en olisi sanonut 
sinä sanoisit et sanoisi olisit sanonut et olisi sanonut 
hän sanoisi ei sanoisi olisi sanonut ei olisi sanonut 
me sanoisimme emme sanoisi olisimme sanoneet emme olisi sanoneet 
te sanoisitte ette sanoisi olisitte sanoneet ette olisi sanoneet  
he sanoisivat eivät sanoisi olisivat sanoneet eivät olisi sanoneet 
PASSIVE sanottaisiin ei sanottaisi olisi sanottu ei olisi sanottu 
 

IMPERATIVE 
 

ACTIVE Present Present Perfect Perfect 
(Person) Affirmative Negative Affirmative Negative 
(minä) --- --- --- --- 
(sinä) sano älä sano --- --- 
(hän) sanokoon älköön sanoko olkoon sanonut älköön olko sanonut 
(me) sanokaamme älkäämme sanoko --- --- 
(te) sanokaa älkää sanoko --- --- 
(he) sanokoot älkööt sanoko olkoot sanoneet älkööt olko sanoneet 
PASSIVE sanottakoon älköön sanottako olkoon sanottu älköön olko sanottu 
 

POTENTIAL 
 

ACTIVE Present Present Perfect Perfect 
Person Affirmative Negative Affirmative Negative 
minä sanonen en sanone lienen sanonut en liene sanonut 
sinä sanonet et sanone lienet sanonut et liene sanonut 
hän sanonee ei sanone lienee sanonut ei liene sanonut 
me sanonemme emme sanone lienemme sanoneet emme liene sanoneet 
te sanonette ette sanone lienette sanoneet ette liene sanoneet 
he sanonevat eivät sanone lienevät sanoneet eivät liene sanoneet 
PASSIVE sanottaneen ei sanottane lienee sanottu ei liene sanottu 
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INFINITIVES  PARTICIPLES 
 

 ACTIVE PASSIVE ACTIVE PASSIVE 
First sanoa --- Present Present 
 sanoakseni --- sanova sanottava 
Second sanoessa sanottaessa Perfect Perfect 
 sanoen --- sanonut sanottu 
Third sanomassa ---  
 sanomasta --- Agent participle Negative form 
 sanomaan --- sanoma sanomaton 
 sanomalla ---  
 sanomatta --- Similar verbs: astua, eksyä, hyväksyä, istua, 
Fourth sanominen --- katsoa, kutsua, kysyä, myöhästyä, neuvoa, 
 sanomista --- onnistua, osallistua, palvoa, pelästyä, pystyä, 
Fifth sanomaisillaan --- rakastua, riisua, seisoa, puhua, toivoa, uskoa,  
   valmistua, valvoa, vannoa, varmistua, väsyä 
2)  NUKKUA     (alternation  kk : k)   to sleep  
 

INDICATIVE 
 

ACTIVE Present Present Past Past 
Person Affirmative Negative Affirmative Negative 
minä nukun en nuku nukuin en nukkunut 
sinä nukut et nuku nukuit et nukkunut 
hän nukkuu ei nuku nukkui ei nukkunut 
me nukumme emme nuku nukuimme emme nukkuneet 
te nukutte ette nuku nukuitte ette nukkuneet 
he nukkuvat eivät nuku nukkuivat eivät nukkuneet 
PASSIVE nukutaan ei nukuta nukuttiin ei nukuttu 
 

ACTIVE Perfect Perfect Pluperfect Pluperfect 
Person Affirmative Negative Affirmative Negative 
minä olen nukkunut en ole nukkunut olin nukkunut en ollut nukkunut 
sinä olet nukkunut et ole nukkunut olit nukkunut et ollut nukkunut 
hän on nukkunut ei ole nukkunut oli nukkunut ei ollut nukkunut 
me olemme nukkuneet emme ole nukkuneet olimme nukkuneet emme olleet nukkuneet 
te olette nukkuneet ette ole nukkuneet olitte nukkuneet ette olleet nukkuneet 
he ovat nukkuneet eivät ole nukkuneet olivat nukkuneet eivät olleet nukkuneet 
PASSIVE on nukuttu ei ole nukuttu oli nukuttu ei ollut nukuttu 
 

CONDITIONAL 
 

ACTIVE Present Present Perfect Perfect 
Person Affirmative Negative Affirmative Negative 
minä nukkuisin en nukkuisi olisin nukkunut en olisi nukkunut 
sinä nukkuisit et nukkuisi olisit nukkunut et olisi nukkunut 
hän nukkuisi ei nukkuisi olisi nukkunut ei olisi nukkunut 
me nukkuisimme emme nukkuisi olisimme nukkuneet emme olisi nukkuneet 
te nukkuisitte ette nukkuisi olisitte nukkuneet ette olisi nukkuneet 
he nukkuisivat eivät nukkuisi olisivat nukkuneet eivät olisi nukkuneet 
PASSIVE nukuttaisiin ei nukuttaisi olisi nukuttu ei olisi nukuttu 
 

IMPERATIVE  
 

ACTIVE Present Present Perfect Perfect 
(Person) Affirmative Negative Affirmative Negative 
(minä) --- --- --- --- 
(sinä) nuku älä nuku --- --- 
(hän) nukkukoon älköön nukkuko olkoon nukkunut älköön olko nukkunut 
(me) nukkukaamme älkäämme nukkuko --- --- 
(te) nukkukaa älkää nukkuko --- --- 
(he) nukkukoot älkööt nukkuko olkoot nukkuneet älkööt olko nukkuneet 
PASSIVE nukuttakoon älköön nukuttako olkoon nukuttu älköön olko nukuttu 
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72)  ASKARRELLA     (alternation  rr : rt)   to tinker with, to be busy (with doing something) 
 

INDICATIVE 
 

ACTIVE Present Present Past Past 
Person Affirmative Negative Affirmative Negative 
minä askartelen en askartele askartelin en askarrellut 
sinä askartelet et askartele askartelit et askarrellut 
hän askartelee ei askartele askarteli ei askarrellut 
me askartelemme emme askartele askartelimme emme askarrelleet 
te askartelette ette askartele askartelitte ette askarrelleet 
he askartelevat eivät askartele askartelivat eivät askarrelleet 
PASSIVE askarrellaan ei askarrella askarreltiin ei askarreltu 
 

ACTIVE Perfect Perfect Pluperfect Pluperfect 
Person Affirmative Negative Affirmative Negative 
minä olen askarrellut en ole askarrellut olin askarrellut en ollut askarrellut 
sinä olet askarrellut et ole askarrellut olit askarrellut et ollut askarrellut 
hän on askarrellut ei ole askarrellut oli askarrellut ei ollut askarrellut 
me olemme askarrelleet emme ole askarrelleet olimme askarrelleet emme olleet askarrelleet 
te olette askarrelleet ette ole askarrelleet olitte askarrelleet ette olleet askarrelleet 
he ovat askarrelleet eivät ole askarrelleet olivat askarrelleet eivät olleet askarrelleet 
PASSIVE on askarreltu ei ole askarreltu oli askarreltu ei ollut askarreltu 
 

CONDITIONAL 
 

ACTIVE Present Present Perfect Perfect 
Person Affirmative Negative Affirmative Negative 
minä askartelisin en askartelisi olisin askarrellut en olisi askarrellut 
sinä askartelisit et askartelisi olisit askarrellut et olisi askarrellut 
hän askartelisi ei askartelisi olisi askarrellut ei olisi askarrellut 
me askartelisimme emme askartelisi olisimme askarrelleet emme olisi askarrelleet 
te askartelisitte ette askartelisi olisitte askarrelleet ette olisi askarrelleet 
he askartelisivat eivät askartelisi olisivat askarrelleet eivät olisi askarrelleet 
PASSIVE askarreltaisiin ei askarreltaisi olisi askarreltu ei olisi askarreltu 
 

IMPERATIVE  
 

ACTIVE Present Present Perfect Perfect 
(Person) Affirmative Negative Affirmative Negative 
(minä) --- --- --- --- 
(sinä) askartele älä askartele --- --- 
(hän) askarrelkoon älköön askarrelko olkoon askarrellut älköön olko askarrellut 
(me) askarrelkaamme älkäämme askarrelko --- --- 
(te) askarrelkaa älkää askarrelko --- --- 
(he) askarrelkoot älkööt askarrelko olkoot askarrelleet älkööt olko askarrelleet 
PASSIVE askarreltakoon älköön askarreltako olkoon askarreltu älköön olko askarreltu 
 

POTENTIAL 
 

ACTIVE Present Present Perfect Perfect 
Person Affirmative Negative Affirmative Negative 
minä askarrellen en askarrelle lienen askarrellut en liene askarrellut 
sinä askarrellet et askarrelle lienet askarrellut et liene askarrellut 
hän askarrellee ei askarrelle lienee askarrellut ei liene askarrellut 
me askarrellemme emme askarrelle lienemme askarrelleet emme liene askarrelleet 
te askarrellette ette askarrelle lienette askarrelleet ette liene askarrelleet 
he askarrellevat eivät askarrelle lienevät askarrelleet eivät liene askarrelleet 
PASSIVE askarreltaneen ei askarreltane lienee askarreltu ei liene askarreltu 
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INFINITIVES  PARTICIPLES 
 

 ACTIVE PASSIVE ACTIVE PASSIVE 
First askarrella --- Present Present 
 askarrellakseni --- askarteleva askarreltava 
Second askarrellessa askarreltaessa Perfect Perfect 
 askarrellen --- askarrellut askarreltu 
Third askartelemassa ---  
 askartelemasta --- Agent participle Negative form 
 askartelemaan --- askartelema askartelematon 
 askartelemalla ---  
 askartelematta --- Similar verbs: hoiperrella, hykerrellä,  
Fourth askarteleminen --- imarrella, kaarrella, kangerrella, kierrellä,  
 askartelemista --- kiemurrella, kuherrella, kumarrella, luikerrella,  
Fifth askartelemaisillaan --- laverrella, näperrellä, piirrellä, saivarrella, 
   tuherrella 
73)  JUOSTA     to run 
 

INDICATIVE 
 

ACTIVE Present Present Past Past 
Person Affirmative Negative Affirmative Negative 
minä juoksen en juokse juoksin en juossut 
sinä juokset et juokse juoksit et juossut 
hän juoksee ei juokse juoksi ei juossut 
me juoksemme emme juokse juoksimme emme juosseet 
te juoksette ette juokse juoksitte ette juosseet 
he juoksevat eivät juokse juoksivat eivät juosseet 
PASSIVE juostaan ei juosta juostiin ei juostu 
 

ACTIVE Perfect Perfect Pluperfect Pluperfect 
Person Affirmative Negative Affirmative Negative 
minä olen juossut en ole juossut olin juossut en ollut juossut 
sinä olet juossut et ole juossut olit juossut et ollut juossut 
hän on juossut ei ole juossut oli juossut ei ollut juossut 
me olemme juosseet emme ole juosseet olimme juosseet emme olleet juosseet 
te olette juosseet ette ole juosseet olitte juosseet ette olleet juosseet 
he ovat juosseet eivät ole juosseet olivat juosseet eivät olleet juosseet 
PASSIVE on juostu ei ole juostu oli juostu ei ollut juostu 
 

CONDITIONAL 
 

ACTIVE Present Present Perfect Perfect 
Person Affirmative Negative Affirmative Negative 
minä juoksisin en juoksisi olisin juossut en olisi juossut 
sinä juoksisit et juoksisi olisit juossut et olisi juossut 
hän juoksisi ei juoksisi olisi juossut ei olisi juossut 
me juoksisimme emme juoksisi olisimme juosseet emme olisi juosseet 
te juoksisitte ette juoksisi olisitte juosseet ette olisi juosseet  
he juoksisivat eivät juoksisi olisivat juosseet eivät olisi juosseet 
PASSIVE juostaisiin ei juostaisi olisi juostu ei olisi juostu 
 

IMPERATIVE  
 

ACTIVE Present Present Perfect Perfect 
(Person) Affirmative Negative Affirmative Negative 
(minä) --- --- --- --- 
(sinä) juokse älä juokse --- --- 
(hän) juoskoon älköön juosko olkoon juossut älköön olko juossut 
(me) juoskaamme älkäämme juosko --- --- 
(te) juoskaa älkää juosko --- --- 
(he) juoskoot älkööt juosko olkoot juosseet älkööt olko juosseet 
PASSIVE juostakoon älköön juostako olkoon juostu älköön olko juostu 
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