
kukka 
gen. sg.: kukan  radice in vocale: kuka- (grado debole); kukka- (grado forte) 
 

   1° pers. sg. 2° pers. sg. 1° pers. pl. 2° pers. pl. 3° pers. sg./pl. 
NOM kukka kukkani kukkasi kukkamme kukkanne kukkansa 
GEN kukan kukkani kukkasi kukkamme kukkanne kukkansa 
PART kukkaa kukkaani kukkaasi kukkaamme kukkaanne kukkaansa 
INESS kukassa kukassani kukassasi kukassamme kukassanne kukassaan 
ILL kukkaan kukkaani kukkaasi kukkaamme kukkaanne kukkaansa 
ESS kukkana kukkanani kukkanasi kukkanamme kukkananne kukkanaan 
TRASL kukaksi kukakseni kukaksesi kukaksemme kukaksenne kukakseen 

SI
N

G
 

ABESS kukatta kukattani kukattasi kukattamme kukattanne kukattaan 
        

NOM kukat kukkani kukkasi kukkamme kukkanne kukkansa 
GEN kukkien kukkieni kukkiesi kukkiemme kukkienne kukkiensa 
PART kukkia kukkiani kukkiasi kukkiamme kukkianne kukkiaan 
INESS kukissa kukissani kukissasi kukissamme kukissanne kukissaan 
ILL kukkiin kukkiini kukkiisi kukkiimme kukkiinne kukkiinsa 
ESS kukkina kukkinani kukkinasi kukkinamme kukkinanne kukkinaan 
TRASL kukiksi kukikseni kukiksesi kukiksemme kukiksenne kukikseen 
ABESS kukitta kukittani kukittasi kukittamme kukittanne kukittaan 

PL
U

R
 

COMIT  kukkineni kukkinesi kukkinemme kukkinenne kukkinensa 
 
 
 
sänky 
gen. sg.: sängyn  radice in vocale: sängy- (grado debole); sänky- (grado forte) 
 
   1° pers. sg. 2° pers. sg. 1° pers. pl. 2° pers. pl. 3° pers. sg./pl. 

NOM sänky sänkyni sänkysi sänkymme sänkynne sänkynsä 
GEN sängyn sänkyni sänkysi sänkymme sänkynne sänkynsä 
PART sänkyä sänkyäni sänkyäsi sänkyamme sänkyanne sänkyansa 
INESS sängyssä sängyssäni sängyssäsi sängyssämme sängyssänne sängyssään 
ILL sänkyyn sänkyyni sänkyysi sänkyymme sänkyynne sänkyynsä 
ESS sänkynä sänkynäni sänkynäsi sänkynämme sänkynänne sänkynään 
TRASL sängyksi sängykseni sängyksesi sängyksemme sängyksenne sängykseen 

SI
N

G
 

ABESS sängyttä sängyttäni sängyttäsi sängyttämme sängyttänne sängyttään 
        

NOM sängyt sänkyni sänkysi sänkymme sänkynne sänkynsä 
GEN sänkyjen sänkyjeni sänkyjesi sänkyjemme sänkyjenne sänkyjensä 
PART sänkyjä sänkyjäni sänkyjäsi sänkyjämme sänkyjänne sänkyjään 
INESS sängyissä sängyissäni sängyissäsi sängyissämme sängyissänne sängyissään 
ILL sänkyihin sänkyihini sänkyihisi sänkyihimme sänkyihinne sänkyihinsä 
ESS sänkyinä sänkyinäni sänkyinäsi sänkyinämme sänkyinänne sänkyinään 
TRASL sängyiksi sängyikseni sängyiksesi sängyiksemme sängyiksenne sängyikseen 
ABESS sängyittä sängyittäni sängyittäsi sängyittämme sängyittänne sängyittään 

PL
U

R
 

COMIT  sänkyineni sänkyinesi sänkyinemme sänkyinenne sänkyinensä 
 



poika 
gen. sg. pojan  radice in vocale: poja- (grado debole); poika- (grado forte) 
 

   1° pers. sg. 2° pers. sg. 1° pers. pl. 2° pers. pl. 3° pers. sg./pl. 
NOM poika poikani poikasi poikamme poikanne poikansa 
GEN pojan poikani poikasi poikamme poikanne poikansa 
PART poikaa poikaani poikaasi poikaamme poikaanne poikaansa 
INESS pojassa pojassani pojassasi pojassamme pojassanne pojassaan 
ILL poikaan poikaani poikaasi poikaamme poikaanne poikaansa 
ESS poikana poikanani poikanasi poikanamme poikananne poikanaan 
TRASL pojaksi pojakseni pojaksesi pojaksemme pojaksenne pojakseen 

SI
N

G
 

ABESS pojatta pojattani pojattasi pojattamme pojattanne pojattaan 
        

NOM pojat poikani poikasi poikamme poikanne poikansa 
GEN poikien poikieni poikiesi poikiemme poikienne poikiensa 
PART poikia poikiani poikiasi poikiamme poikianne poikiaan 
INESS pojissa pojissani pojissasi pojissamme pojissanne pojissaan 
ILL poikiin poikiini poikiisi poikiimme poikiinne poikiinsa 
ESS poikina poikinani poikinasi poikinamme poikinanne poikinaan 
TRASL pojiksi pojikseni pojiksesi pojiksemme pojiksenne pojikseen 
ABESS pojitta pojittani pojittasi pojittamme pojittanne pojittaan 

PL
U

R
 

COMIT  poikineni poikinesi poikinemme poikinenne poikinensa 
 
 
 
susi 
gen. sg.: suden  radice in vocale: sude- (grado debole); sute- (grado forte) 
 
   1° pers. sg. 2° pers. sg. 1° pers. pl. 2° pers. pl. 3° pers. sg./pl. 

NOM susi suteni sutesi sutemme sutenne sutensa 
GEN suden suteni sutesi sutemme sutenne sutensa 
PART sutta suttani suttasi suttamme suttanne suttansa 
INESS sudessa sudessani sudessasi sudessamme sudessanne sudessaan 
ILL suteen suteeni suteesi suteemme suteenne suteensa 
ESS sutena sutenani sutenasi sutenamme sutenanne sutenaan 
TRASL sudeksi sudekseni sudeksesi sudeksemme sudeksenne sudekseen 

SI
N

G
 

ABESS sudetta sudettani sudettasi sudettamme sudettanne sudettaan 
        

NOM( sudet suteni sutesi sutemme sutenne sutensa 
GEN susien susieni susiesi susiemme susienne susiensa 
PART susia susiani susiasi susiamme susianne susiaan 
INESS susissa susissani susissasi susissamme susissanne susissaan 
ILL susiin susiini susiisi susiimme susiinne susiinsa 
ESS susina susinani susinasi susinamme susinanne susinaan 
TRASL susiksi susikseni susiksesi susiksemme susiksenne susikseen 
ABESS susitta susittani susittasi susittamme susittanne susittaan 

PL
U

R
 

COMIT  susineni susinesi susinemme susinenne susinensa 



tytär 
gen. sg. tyttären  radice in vocale: tyttäre- 
 
   1° pers. sg. 2° pers. sg. 1° pers. pl. 2° pers. pl. 3° pers. sg./pl. 

NOM  tytär tyttäreni tyttäresi tyttäremme tyttärenne tyttärensä 
GEN  tyttären tyttäreni tyttäresi tyttäremme tyttärenne tyttärensä 
PART  tytärtä tytärtäni tytärtäsi tytärtämme tytärtänne tytärtänsä 
INESS tyttäressä tyttäressäni tyttäressäsi tyttäressämme tyttäressänne tyttäressään 
ILL  tyttäreen tyttäreeni tyttäreesi tyttäreemme tyttäreenne tyttäreensä 
ESS  tyttärenä tyttärenäni tyttärenäsi tyttärenämme tyttärenänne tyttärenään 
TRASL tyttäreksi tyttärekseni tyttäreksesi tyttäreksemme tyttäreksenne tyttärekseen 

SI
N

G
 

ABESS tyttärettä tyttärettäni tyttärettäsi tyttärettämme tyttärettänne tyttärettään 
        

NOM  tyttäret tyttäreni tyttäresi tyttäremme tyttärenne tyttärensä 
GEN  tyttärien tyttärieni tyttäriesi tyttäriemme tyttärienne tyttäriensä 
PART  tyttäriä tyttäriäni tyttäriäsi tyttäriämme tyttäriänne tyttäriään 
INESS tyttärissä tyttärissäni tyttärissäsi tyttärissämme tyttärissänne tyttärissään 
ILL  tyttäriin tyttäriini tyttäriisi tyttäriimme tyttäriinne tyttäriinsä 
ESS  tyttärinä tyttärinäni tyttärinäsi tyttärinämme tyttärinänne tyttärinään 
TRASL tyttäriksi tyttärikseni tyttäriksesi tyttäriksemme tyttäriksenne tyttärikseen 
ABESS tyttärittä tyttärittäni tyttärittäsi tyttärittämme tyttärittänne tyttärittään 

PL
U

R
 

COMIT   tyttärineni tyttärinesi tyttärinemme tyttärinenne tyttärinensä 
 
Altra forma di genitivo plurale: 
tytärten – tytärteni – tytärtesi – tytärtemme – tytärtenne - tytärtensä 
 
puhelin 
gen. sg. puhelimen  radice in vocale: puhelime- 
 
   1° pers. sg. 2° pers. sg. 1° pers. pl. 2° pers. pl. 3° pers. sg./pl. 

NOM  puhelin puhelimeni puhelimesi puhelimemme puhelimenne puhelimensa 
GEN  puhelimen puhelimeni puhelimesi puhelimemme puhelimenne puhelimensa 
PART  puhelinta puhelintani puhelintasi puhelintamme puhelintanne puhelintansa 
INESS puhelimessa puhelimessani puhelimessasi puhelimessamme puhelimessanne puhelimessaan 
ILL  puhelimeen puhelimeeni puhelimeesi puhelimeemme puhelimeenne puhelimeensa 
ESS  puhelimena puhelimenani puhelimenasi puhelimenamme puhelimenanne puhelimenaan 
TRASL puhelimeksi puhelimekseni puhelimeksesi puhelimeksemme puhelimeksenne puhelimekseen 

SI
N

G
 

ABESS puhelimetta puhelimettani puhelimettasi puhelimettamme puhelimettanne puhelimettaan 
        

NOM  puhelimet puhelimeni puhelimesi puhelimemme puhelimenne puhelimensa 
GEN  puhelimien puhelimieni puhelimiesi puhelimiemme puhelimienne puhelimiensa 
PART  puhelimia puhelimiani puhelimiasi puhelimiamme puhelimianne puhelimiaan 
INESS puhelimissa puhelimissani puhelimissasi puhelimissamme puhelimissanne puhelimissaan 
ILL  puhelimiin puhelimiini puhelimiisi puhelimiimme puhelimiinne puhelimiinsa 
ESS  puhelimina puheliminani puheliminasi puheliminamme puheliminanne puheliminaan 
TRASL puhelimiksi puhelimikseni puhelimiksesi puhelimiksemme puhelimiksenne puhelimikseen 
ABESS puhelimitta puhelimittani puhelimittasi puhelimittamme puhelimittanne puhelimittaan 

PL
U

R
 

COMIT   puhelimineni puheliminesi puheliminemme puheliminenne puheliminensa 
 
Altra forma di genitivo plurale: 
puhelinten – puhelinteni – puhelintesi – puhelintemme – puhelintenne - puhelintensa 



kysymys 
gen. sg. kysymyksen  radice in vocale: kysymykse-  
 
   1° pers. sg. 2° pers. sg. 1° pers. pl. 2° pers. pl. 3° pers. sg./pl. 

NOM  kysymys kysymykseni kysymyksesi kysymyksemme kysymyksenne kysymyksensä 
GEN  kysymyksen kysymykseni kysymyksesi kysymyksemme kysymyksenne kysymyksensä 
PART  kysymystä kysymystäni kysymystäsi kysymystämme kysymystänne kysymystänsä 
INESS kysymyksessä kysymyksessäni kysymyksessäsi kysymyksessämme kysymyksessänne kysymyksessään 
ILL  kysymykseen kysymykseeni kysymykseesi kysymykseemme kysymykseenne kysymykseensä 
ESS  kysymyksenä kysymyksenäni kysymyksenäsi kysymyksenämme kysymyksenänne kysymyksenään 
TRASL kysymykseksi kysymyksekseni kysymykseksesi kysymykseksemme kysymykseksenne kysymyksekseen 

SI
N

G
 

ABESS kysymyksettä kysymyksettäni kysymyksettäsi kysymyksettämme kysymyksettänne kysymyksettään 
        

NOM  kysymykset kysymykseni kysymyksesi kysymyksemme kysymyksenne kysymyksensä 
GEN  kysymyksien kysymyksieni kysymyksiesi kysymyksiemme kysymyksienne kysymyksiensä 
PART  kysymyksiä kysymyksiäni kysymyksiäsi kysymyksiämme kysymyksiänne kysymyksiään 
INESS kysymyksissä kysymyksissäni kysymyksissäsi kysymyksissämme kysymyksissänne kysymyksissään 
ILL  kysymyksiin kysymyksiini kysymyksiisi kysymyksiimme kysymyksiinne kysymyksiinsä 
ESS  kysymyksinä kysymyksinäni kysymyksinäsi kysymyksinämme kysymyksinänne kysymyksinään 
TRASL kysymyksiksi kysymyksikseni kysymyksiksesi kysymyksiksemme kysymyksiksenne kysymyksikseen 
ABESS kysymyksittä kysymyksittäni kysymyksittäsi kysymyksittämme kysymyksittänne kysymyksittään 

PL
U

R
 

COMIT   kysymyksineni kysymyksinesi kysymyksinemme kysymyksinenne kysymyksinensä 

 
Altra forma di genitivo plurale: 
kysymysten – kysymysteni – kysymystesi – kysymystemme – kysymystenne - kysymystensä 
 
mies 
gen. sg. miehen  radice in vocale: miehe-  
 
   1° pers. sg. 2° pers. sg. 1° pers. pl. 2° pers. pl. 3° pers. sg./pl. 

NOM  mies mieheni miehesi miehemme miehenne miehensä 
GEN  miehen mieheni miehesi miehemme miehenne miehensä 
PART  miestä miestäni miestäsi miestämme miestänne miestänsä 
INESS miehessä miehessäni miehessäsi miehessämme miehessänne miehessään 
ILL  mieheen mieheeni mieheesi mieheemme mieheenne mieheensä 
ESS  miehenä miehenäni miehenäsi miehenämme miehenänne miehenään 
TRASL mieheksi miehekseni mieheksesi mieheksemme mieheksenne miehekseen 

SI
N

G
 

ABESS miehettä miehettäni miehettäsi miehettämme miehettänne miehettään 
        

NOM miehet mieheni miehesi miehemme miehenne miehensä 
GEN miehien miehieni miehiesi miehiemme miehienne miehiensä 
PART miehiä miehiäni miehiäsi miehiämme miehiänne miehiään 
INESS miehissä miehissäni miehissäsi miehissämme miehissänne miehissään 
ILL miehiin miehiini miehiisi miehiimme miehiinne miehiinsä 
ESS miehinä miehinäni miehinäsi miehinämme miehinänne miehinään 
TRASL miehiksi miehikseni miehiksesi miehiksemme miehiksenne miehikseen 
ABESS miehittä miehittäni miehittäsi miehittämme miehittänne miehittään 

PL
U

R
 

COMIT  miehineni miehinesi miehinemme miehinenne miehinensä 
 
Altra forma di genitivo plurale: 
miesten – miesteni – miestesi – miestemme – miestenne - miestensä 



kevät 
gen. sg. kevään  radice in vocale: kevää- 
 
   1° pers. sg. 2° pers. sg. 1° pers. pl. 2° pers. pl. 3° pers. sg./pl. 

NOM kevät kevääni kevääsi keväämme keväänne keväänsä 
GEN kevään kevääni kevääsi keväämme keväänne keväänsä 
PART kevättä kevättäni kevättäsi kevättämme kevättänne kevättänsä 
INESS keväässä keväässäni keväässäsi keväässämme keväässänne keväässään 
ILL kevääseen kevääseeni kevääseesi kevääseemme kevääseenne kevääseensä 
ESS keväänä keväänäni keväänäsi keväänämme keväänänne keväänään 
TRASL kevääksi kevääkseni kevääksesi kevääksemme kevääksenne kevääkseen 

SI
N

G
 

ABESS keväättä keväättäni keväättäsi keväättämme keväättänne keväättään 
        

NOM keväät kevääni kevääsi keväämme keväänne keväänsä 
GEN keväiden keväitteni keväittesi keväittemme keväittenne keväittensä 
PART keväitä keväitäni keväitäsi keväitämme keväitänne keväitään 
INESS keväissä keväissäni keväissäsi keväissämme keväissänne keväissään 
ILL keväisiin keväisiini keväisiisi keväisiimme keväisiinne keväisiinsä 
ESS keväinä keväinäni keväinäsi keväinämme keväinänne keväinään 
TRASL keväiksi keväikseni keväiksesi keväiksemme keväiksenne keväikseen 
ABESS keväittä keväittäni keväittäsi keväittämme keväittänne keväittään 

PL
U

R
 

COMIT  keväineni keväinesi keväinemme keväinenne keväinensä 
 
 
 
kone 
gen. sg. koneen  radice in vocale: konee- 
 
   1° pers. sg. 2° pers. sg. 1° pers. pl. 2° pers. pl. 3° pers. sg./pl. 

NOM kone koneeni koneesi koneemme koneenne koneensa 
GEN koneen koneeni koneesi koneemme koneenne koneensa 
PART konetta konettani konettasi konettamme konettanne konettansa 
INESS koneessa koneessani koneessasi koneessamme koneessanne koneensään 
ILL koneeseen koneeseeni koneeseesi koneeseemme koneeseenne koneeseensa 
ESS koneena koneenani koneenasi koneenamme koneenanne koneenaan 
TRASL koneeksi koneekseni koneeksesi koneeksemme koneeksenne koneekseen 

SI
N

G
 

ABESS koneetta koneettani koneettasi koneettamme koneettanne koneettaan 
        

NOM koneet koneeni koneesi koneemme koneenne koneensa 
GEN koneiden koneitteni koneittesi koneittemme koneittenne koneittensa 
PART koneita koneitani koneitasi koneitamme koneitanne koneitaan 
INESS koneissa koneissani koneissasi koneissamme koneissanne koneissaan 
ILL koneisiin koneisiini koneisiisi koneisiimme koneisiinne koneisiinsa 
ESS koneina koneinani koneinasi koneinamme koneinanne koneinaan 
TRASL koneiksi koneikseni koneiksesi koneiksemme koneiksenne koneikseen 
ABESS koneitta koneittani koneittasi koneittamme koneittanne koneittaan 

PL
U

R
 

COMIT  koneineni koneinesi koneinemme koneinenne koneinensa 
 


