Demonstratiivipronominit
Demonstratiivipronominit ovat tämä, tuo, se sekä monikkomuodot nämä, nuo, ne.
Demonstratiivipronominit taipuvat kaikissa sijapäätteissä, esimerkiksi: tämä talo - tässä talossa,
tuo katu – tuolla kadulla.
Demonstratiivipronomineja voi käyttää yksin, esimerkiksi: Mikä tämä on? Tai sitten se on ennen
pääsanaa, esimerkiksi: Asuin ennen tuossa talossa.

1. Tämä & nämä

(this, these)

Tämä on yksikkö ja nämä on sanan monikko. Käyttö: tarkoitetaan jotakin, jonka voi nähdä, joka on
ihan lähellä, josta puhutaan. Esimerkiksi: Onko tämä sinun kirja? Leivoitko nämä keksit itse?

2. Tuo & nuo

(that, those)

Tuo on yksikkö ja nuo on monikko. Käyttö: yleensä kun voit osoittaa (point). Myös jos kommentoit
toisen puhetta. Esimerkiksi: Vessa on tuolla. Tuo on hyvä kommentti. Nuo ovat hyviä kysymyksiä.
Ovatko nuo opiskelijat samalla kurssilla sinun kanssa?

3. Se & ne

(it, they)

Se on yksikkö ja ne on monikko. Käyttö: molemmat puhujat tietävät jo, mistä puhutaan; yleensä,
jos et voi nähdä asiaa; asia on abstrakti. Esimerkiksi: Milloin kurssi loppuu? Se loppuu puoli
kahdeltatoista. Ostin karjalanpiirakoita. Ne olivat tarjouksessa. Millainen se kurssi on, jolla sinä
olet? Luitko jo sen kirjan, josta puhuimme viimeksi?

Huomaa, että pronominia se käytetään puhekielen hän-pronominina ja pronominia ne puhekielen
he-pronominina. Sanat taipuvat samalla tavalla myös silloin, jos tarkoitetaan ihmistä.
Esimerkiksi:
kirjakieli: Hänellä on uusi auto.

Voitko soittaa hänelle?

Odotetaan heitä.

puhekieli: Sillä on uusi auto.

Voitko soittaa sille?

Odotetaan niitä.

Pronominit tämä, tuo, se, nämä, nuo, ne ovat pohjalla (base) adverbi-sanoissa täällä, tuolla, siellä
ja tänne, tuonne, sinne sekä täältä, tuolta, sieltä. Sekä myös adjektiivi-tyyppisissä sanoissa
tällainen, tuollainen, sellainen. Nämä sanat eivät kuitenkaan suoraan ole sanojen taivutuskategoriassa (lista alla ↓).
Taivutus
a. Yksikkö
perusmuoto:

tämä

tuo

se

partitiivi:

tätä

tuota

sitä

genetiivi:

tämän

tuon

sen

mihin (illatiivi):

tähän

tuohon

siihen

missä (inessiivi):

tässä

tuossa

siinä

mistä (elatiivi):

tästä

tuosta

siitä

mille, kenelle (allatiivi):

tälle

tuolle

sille

millä, kenellä (adessiivi): tällä

tuolla

sillä

miltä, keneltä (ablatiivi): tältä

tuolta

siltä

miksi, keneksi (translatiivi) täksi

tuoksi

siksi

minä, kenenä (as) (essiivi) tänä

tuona

sinä

b. Monikko
perusmuoto:

nämä

nuo

ne

partitiivi:

näitä

noita

niitä

genetiivi:

näiden / näitten

noiden / noitten

niiden /niitten

mihin (illatiivi):

näihin

noihin

niihin

missä (inessiivi):

näissä

noissa

niissä

mistä (elatiivi):

näistä

noista

niistä

mille, kenelle (allatiivi):

näille

noille

niille

millä, kenellä (adessiivi): näillä

noilla

niillä

miltä, keneltä (ablatiivi): näiltä

noilta

niiltä

miksi, keneksi (translatiivi) näiksi

noiksi

niiksi

minä kenenä (as) (essiivi) näinä

noina

niinä

