-malla ja -matta
ma-infinitiivi on aina toinen verbi lauseessa, eli ensin on ensimmäinen verbi persoonamuodossa
(esimerkiksi tulla, olla, mennä) ja sen jälkeen ma-loppuinen verbi.
Esimerkiksi: Menen käymään kaupassa. / Käyn ostamassa leipää. / Tulen hakemasta lapsia
koulusta.
ma-verbi ei ole koskaan lauseen ainoa verbi.
ma-infinitiivillä on viisi muotoa:
1. mihin?

Menen kirjastoon lukemaan.

2. missä?

Olen kurssilla opiskelemassa.

3.

Tulen ulkoa juoksemasta.

mistä?

4. miten? / millä tavalla?

Opin parhaiten kuuntelemalla.

5. ”ilman” (without)

Hän pääsi kokeen läpi lukematta. (=hän ei lukenut)

Kaikki ma-muodot tehdään verbin he-persoonamuodosta, eli k,p,t on aina vahva.
Ota he-persoonapääte -vat pois ja lisää ma-muoto. -malla ja –matta –muodot eivät taivu
persoonissa, vaan sama muoto kaikkien persoonien kanssa. Ensimmäinen verbi taipuu normaalisti.
-ma-muoto voi tulla kaikkien aikamuotojen ja esimerkiksi konditionaalin kanssa.
Minä tulen kävelemällä kurssille. / Me tulimme kävelemällä.
Miksi huone on siivoamatta? / Huone on ollut siivoamatta jo liian pitkään.
Voisin aloittaa esittäytymällä. / Me aloitimme kurssin esittäytymällä.

1.

miten-muoto on –malla

Opin parhaiten kuuntelemalla. (= I learn best by listening) Rentoudun lukemalla. (= Miten
rentoudut? minä luen / tykkään lukea.) Aloitamme lukemalla tekstin. (= We start by reading a
text / Miten aloitamme? → Me luemme tekstin.)
-

Esimerkiksi miten rentoudut, miten opit, miten tulet

→ Rentoudun hoitamalla puutarhaa. Opin lukemalla / kuuntelemalla / puhumalla. Tulen
lentämällä / kävelemällä. Aloitamme / lopetamme keskustelemalla.
-

tulen + kävelemällä = kävellen. Joissain lauseissa –malla ja lauseenvastike -en sopivat
molemmat: Ehdin bussiin juosten = juoksemalla. / Hän pyysi anteeksi luvaten = lupaamalla
parantaa tapansa.

2. ilman-muoto on -matta.
Olen ollut koko päivän syömättä. (I have been without eating all day). Hänen kotitehtävät ovat
taas tekemättä. (= hän ei ole tehnyt kotitehtäviä.)


ilman (without): huomaamatta (= ei huomannut), varoittamatta (= ei varoittanut),
välittämättä (= ei välittänyt), tekemättä (= ei tehnyt)



jäädä / jättää -verbien kanssa (rektio): Hän jätti tulematta (=ei tullut), Minulta jäi
sanomatta vielä yksi asia (= en sanonut), Sinulta jäi laittamatta nimi tähän paperiin
(=et laittanut).



ei voinut olla tekemättä (couldn`t help doing something)
En voinut olla nauramatta (= minä nauroin, vaikka yritin ehkä että en naura)
En voinut olla huomauttamatta siitä (= minä huomautin)
Hän ei voinut olla kehumatta omaa firmaansa (= hän kehui)

