Verbien rektio sekä suorat ja epäsuorat objektit (1-5 taivutusluokka; * astevaihtelu)
aikoa (1*)

1.inf.

Hän aikoo laulaa.

alkaa (1*)

1.inf.

Minä alan kirjoittaa.

antaa (1*)

illat.

Sinä annat koiralle ruokaa.

auttaa (1*)

partit.

Me autamme köyhiä.

ehtiä (1*)

1.inf.

En ehdi tulla.

etsiä (1)

partit. elat.

Me etsimme avainta kaapista.

haista (1)

ablat.

Roskat haisevat pahalta.

hakea (1*)

partit. elat.

Hae maitoa kaupasta!

haluta (3)

1. inf.

He haluavat syödä.

huutaa (1*)

allat.

Älä huuda minulle!

hymyillä (3)

allat.

Mummo hymyili lapsille.

ihastua (1)

illat.

Sinä ihastut Pariisiin.

iloita (5)

elat.

Lapset iloitsevat lomasta.

jaksaa (1)

1.inf.

Minä jaksan kävellä kotiin.

joutua (1*)

3.inf. illat.

Me joudumme lähtemään.

1

jättää (1*)

(partit.) illat.

Me jätämme lapset kotiin.

2

3.inf. illat.

Me jätämme lapset leikkimään.

3.inf. abess.

Minä jätän sanomatta.

elat.

Kerro minulle elämästä!

objektisijat

Hän ei kerro kaikkea. Minä kerron kaiken.

keskustella
(3)
kieltäytyä
(1*)
kieltää (1*)

elat.

Me keskustelemme elämästä.

3.inf. elat.

Sinä kieltäydyt maksamasta.

3.inf. elat.

Hän kieltää koiraa haukkumasta.

kirjoittaa (1*)

partit. allat.

Elli kirjoittaa kirjettä äidille.

kertoa (1*)

1

sama kuin: Meidän pitää lähteä. Meidän on pakko lähteä.

2

kieltolause: Minä en jätä lapsia kotiin.

kuolla (3)

illat.

Kukka kuoli kuivuuteen.

kuullostaa (1)

ablat.

Linnun laulu kuullostaa ihanalta.

kuulua (1)

illat./allat.

Tämä kuuluu minulle.

kyetä (3*)

3. inf. illat.

Me kykenemme hankkimaan auton.

kysyä (1)

partit./ablat.

Kysy neuvoa isältä.

käydä (2)

iness./adess.

Käymme koulussa joka päivä. Käyn torilla huomenna.

lainata (4)

partit./elat.

Hän lainaa rahaa kavereilta. Voit lainata sen kirjastosta.

illat.

Minä lainaan sinulle rahaa.

lakata (4*)

3.inf. elat.

Linnut lakkaavat laulamasta heinäkuussa.

lisätä (4)

illat.

Lisää puuroon suolaa.

lukea (1*)

partit./akkus.

Luen kirjaa sängyssä. Luen kirjan huomenna.

elat.

Lue se lehdestä.

luottaa (1*)

illat.

Minä luotan vaistoon.

luulla (3*)

transl.

Me luulimme sitä lehmäksi.

lähettää (1*)

illat./allat.

Hän lähettää Ruotsiin veljelle rahaa.

lähteä (1*)

elat./ablat.

Laiva lähtee laiturilta 2.

illat./allat.

Minä lähden töistä kotiin.

mennä (3)

elat./ablat.

Hän menee aikaisin töihin.

näyttää (1*)

ablat.

Sinä näytät iloiselta.

pitää (1*)

elat.

Pidän hänestä paljon. (=tykkään)

partit./iness., elat.

Pidän lasta kädestä kiinni.

partit./ess.

Pidätkö minua ihan tyhmänä?

gen. 1. inf.

Hänen pitää soittaa kotiin. (ks. ”täytyy”)

pystyä (1)

3. inf. illat.

Minä pystyn sanomaan sen heti.

tuntua (1*)

ablat.

Se tuntuu pahalta.

tuoksua (1)

ablat.

Tämä tuoksuu ihan kanelilta.

täytyä (1*)

gen. 1. inf.

Sinun täytyy sanoa. (ks. ”pitää”)

uskaltaa (1*)

1. inf.

Me uskallamme matkustaa sinne.

uskoa (1)

partit. illat.

Minä uskon sinua. Hän uskoo yliluonnolliseen.

voida (2)

1. inf.

Hän voi tulla huomenna.

yrittää (1*)

1. inf.

Mitä yritätte sanoa?

