Imperfekti
Suomen kielessä on neljä aikamuotoa: preesens (nyt ja tulevaisuus), imperfekti (esimerkiksi eilen),
perfekti (olen tehnyt) ja pluskvamperfekti (olin tehnyt). Tällä viikolla opiskelemme imperfektin.
(Opiskelemme loput aikamuodot ensi viikolla.)
Imperfekti kertoo, mitä tapahtui aikaisemmin. Imperfektin kanssa tulee usein aika-sana, esimerkiksi
eilen, tänä aamuna, viime viikonloppuna, viime viikolla, viime kesänä, viime vuonna, kaksi
vuotta sitten. Asia, jota joku kertoo imperfektissä, on loppu, eli se ei jatku enää. Imperfektiä
käytetään yleensä, kun kerrotaan, mitä tapahtui tai mitä joku teki tai mitä minä tein.
Astevaihtelu (K, P, T) on imperfektissä sama kuin preesensissä. Muutenkin on hyvä ajatella ensin,
mikä on preesens-muoto, ja tehdä imperfekti siitä. (Esimerkiksi verbi tarvita -> Mikä on preesens? > tarvitsen -> imperfekti: tarvitsin)
Imperfektin tunnus on aina i. Joskus i:n edessä on myös s: -si-

Miten teet imperfektin?
 Katsomme imperfektiä preesens-muodosta, ei perusmuodosta. Mieti ensin,
mikä on verbin preesens-muoto (eli normaali persoonataivutus)

1. Verbi loppuu (ennen persoonapäätettä) o, ö, u, y
 Vokaali pysyy (stays) ja lisää i.
puhun -> puhuin

kysytte -> kysyitte

sanot

-> sanoit

pysyn -> pysyin

katsomme -> katsoimme

pettyy -> pettyi

- Huomaa, että hän-persoonassa ei ole imperfektissä koskaan kaksi samaa
vokaalia (esim. pettyi, puhui, otti, meni, tuli, juoksi, tarvitsi, söi, sai, tiesi)

2. Verbi loppuu (ennen persoonapäätettä) a, ä, e, i
 Viimeinen vokaali pois ja lisää i.
tarkoittaa -> tarkoitti

opiskelemme -> opiskelimme

luen -> luin

opin -> opin

uin -> uin

otat -> otit

ajattelee -> ajatteli

kiitän -> kiitin

tarvitsee -> tarvitsi

harkitsemme -> harkitsimme

 Huomaa, että tähän ryhmään kuuluu kaikki verbityyppien 3 ja 5 verbit, koska
ne loppuvat aina e (tarvitsen, valitsen, kävelen, opiskelen, juttelen).
 Huomaa, että i-loppuiset verbit voivat näyttää samalta preesensissä ja
imperfektissä (uin, opin, voin, imuroin)

3. a + a -verbit: kaksi tavua ja molemmissa a -> oi -imperfekti
annan -> annoin

laitamme -> laitoimme

ajaa -> ajoi

alkaa -> alkoi

maksan -> maksoin

nauravat -> nauroivat

4. Lyhyt verbi ja kaksi vokaalia

(Verbityyppi 2)

 Ensimmäinen vokaali pois ja lisää i
syön -> söin

viet -> veit

saamme -> saimme

juon -> join

tuot -> toit

jäätte -> jäitte

 käydä-verbi on poikkeus: imperfekti on kävi- (kävin, kävit, kävi, kävimme,
kävitte, kävivät)

5. Kaikki verbityyppi 4 -verbit ja jotkut verbityyppi 1 –verbit -> si –imperfekti
herään -> heräsin

siivoamme -> siivosimme

pelaamme -> pelasimme

tapaatte -> tapasitte

haluaa

kertaamme -> kertasimme

-> halusi

Tähän ryhmään kuuluvat verbityyppi 1 -verbeistä esimerkiksi:
tietää -> tiesi

ymmärrän -> ymmärsin

löydän -> löysin

piirrän -> piirsin

tunnemme -> tunsimme

kieltää -> kielsi

rakentaa -> rakensi

huutaa -> huusi

- Huomaa, että nämä ovat kaikki K,P,T -verbejä.

lentää -> lensi
pyydän -> pyysin

käännämme -> käänsimme

