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esimerkki (ακούω): kuulla (haluan) kuulla kuulin kuule! kuullaan kuullaan kuultiin (kerran) kuultu
kuulla, kuunnella ακούω ακούσω άκουσα άκου, -ούτε ακούγοµαι ακουστώ ακούστηκα ακουσµένος kuulua
lykätä αναβάλλω αναβάλω ανέβαλα αναβάλλοµαι αναβληθώ αναβλήθηκα αναβαλµένος
antaa tehtäväksi αναθέτω αναθέσω αναθέσα αναθέτοµαι ανατεθώ ανατέθηκα αναθεµένος
ottaa tehtäväksi αναλαµβάνω αναλάβω ανέλαβα ανελαµβάνοµαι αναληφτώ αναλήφτικα ανειληµµένος
nousta (auringosta) ανατέλλω ανατείλω ανάτειλα
nousta ανεβαίνω ανέβω, -εβώ ανέβηκα ανέβα, -είτε ανεβασµένος
laskea alas αποθέτω αποθέσω απέθεσα αποθέτοµαι αποτεθώ αποτέθηκα αποθεµένος
uupua αποσταίνω αποστάσω απόστασα αποσταµένος
lähettää pois αποστέλλω αποστείλω απέστειλα αποστέλλοµαι αποσταλθώ αποστάλθηκα απεσταλµένος
lahottaa, hajottaa αποσυνθέτω αποσυνθέσω αποσύνθεσα αποσυνθέτοµαι αποσυντεθώ αποσυντέθηκα αποσυνθεµένος
epäonnistua αποτυχαίνω αποτύχω απέτυχα αποτυχηµένος epäonnistunut
miellyttää αρέσω, αρέζω αρέσω άρεσα
lisätä αυξάνω αυξήσω αύξησα αυξάνοµαι αυξηθώ αυξήθηκα αυξηµένος
jättää, antaa αφήνω αφήσω άφησα άσε, άφησε αφήνοµαι αφεθώ αφέθηκα αφηµένος
panna, asettaa βάζω βάλω έβαλα βάζοµαι βαλθώ βάλθηκα βαλµένος
ottaa ulos βγάζω βγάλω έβγαλα βγάζοµαι βγαλθώ βγάλθηκα βγαλµένος
nähdä βλέπω δω είδα δες, δείτε βλέποµαι ειδωθώ ειδώθηκα ειδωµένος
kastella βρέχω βρέξω έβρεξα βρέχοµαι βραχώ βράχηκα βρε(γ)µένος
löytää βρίσκω βρω βρήκα βρες, βρείτε βρίσκοµαι βρεθώ βρέθηκα
tulla joksikin γίνοµαι γίνω έγινα γιµωµένος kypsä
nylkeä γδέρνω γδάρω έγδαρα γδέρνοµαι γδαρθώ γδάρθηκα γδαρµένος
palata γυρνώ, γυρίζω γυρίσω γύρισα γυρισµένος
piestä δέρνω δείνω έδειρα δείροµαι δαρθώ δάρθηκα δαρµένος
ylittää, mennä ohi διαβαίνω διαβώ διάβηκα διάβα, -είτε
protestoida διαµαρτύροµαι διαµαρτυρηθώ -ρήθηκα -ρηµένος
opettaa διδάσκω διδάξω δίδαξα διδάσκοµαι διδαχτώ διδάχτηκα διδαγµένος
antaa δίνω δώσω έδωσα δοσ, δόστε δίνοµαι δοθώ δόθηκα δοσµένος omistautua
asettaa asumaan, sijoittaa εγκατασταίνω εγκαταστήσω εγκατάστησα εγκατασταίνοµαι εγκατασταθώ εγκαταστάθηκα εγκαταστηµένος asettua asumaan
asettaa asumaan, sijoittaa εγκαθιστώ εγκαταστήσω εγκατέστησα εγκαθίσταµαι εγκατασταθώ εγκαταστάθηκα εγκαταστηµένος asettua asumaan
tulla έρχοµαι έρθω ήρθα έλα, έλατε (ερχόµενος) tuleva
toivoa εύχοµαι ευχηθώ ευχήθηκα
tahtoa θέλω θελήσω θέλησα
panna, asettaa θέτω θέσω έθεσα θέτοµαι τεθώ τέθηκα θεµένος
istua, istuutua κάθοµαι καθήσω, κατσω έκατσα καθισµένος istuva
polttaa καίω κάψω έκαψα καίγοµαι καώ κάηκα καµµένος palaa
tehdä κάνω κάνω έκανα καµώνοµαι καµωθώ καµώθηκα καµωµένος tekeytyä
tallettaa καταθέτω καταθέσω κατέθεσα καταθέτοµαι κατατεθώ κατατέθηκα -θεµένος
ymmärtää, valloittaa καταλαβαίνω καταλάβω κατάλαβα καταλαµβάνοµαι καταληφτώ -λήφτηκα κατειληµµένος varattu
kirota καταριέµαι καταραστώ -ράστηκα -ραµένος
laskeutua κατεβαίνω κατέβω, -ώ κατέβηκα κατέβα, κατεβείτε κατεβασµένος



itkeä κλαίω κλάψω έκλαψα κλαίγοµαι κλαυτώ κλαύτηκα κλαµµένος
ottaa, saada λαβαίνω λάβω έλαβα λαµβάνοµαι ληφτώ λήφτηκα ληµµένος
tehdä sattumalta λαχαίνω λάχω έλαχα
sanoa λέγω πω είπα πες, πέστε λέγοµαι ειπωθώ ειπώθηκα ειπωµένος
oppia µαθαίνω µάθω έµαθα µαθαίνοµαι µαθευτώ µαθεύτηκα µαθηµένος
humaltua µεθώ µεθύσω µέθυσα µεθυσµένος
jäädä µένω µείνω έµεινα
astua sisään µπαίνω µπω µπήκα µπες, µπέστε µπασµένος
ujostella ντρέποµαι ντραπώ ντράπηκα
tietää, osata ξέρω ξέρω ήξερα
kärsiä παθαίνω πάθω έπαθα
ottaa, saada παίρνω πάρω πήρα παίρνοµαι παρθώ πάρθηκα παρµένος
tilata παραγγέλνω παραγγείλω παράγγειλα παραγγέλνοµαι -αγγελθώ -αγγέλθηκα -αγγελµένος
kärsiä πάσχω πάθω έπαθα παθηµένος
kuolla πεθαίνω πεθάνω πέθανα πεθαµένος
onnistua πετυχαίνω πετύχω πέτυχα πετυχαίνοµαι επιτευχθώ επιτεύχθηκα πετυχµένος
pudota πέφτω πέσω έπεσα πεσµένος
mennä πηγάινω, πάω πάω πήγα πηγεµένος
juoda πίνω πιω ήπια πιωµένος
pestä πλένω πλύνω έπλυνα πλύνοµαι πλυθώ πλύθηκα πλυµένος
tulla esiin προβάλλω προβάλω πρόβαλα προβάλλοµαι προβληθώ προβλήθηκα -βληµένος
ennustaa προβλέπω προβλέψα πρόβλεψα προβλέποµαι προβλεφτώ -βλέφτηκα -βλεµµένος
ehdottaa προτείνω προτείνω πρότεινα προτείνοµαι προταθώ προτάθηκα
rukoilla προσεύχοµαι προσευχηθώ -ευχήθηκα
herjata προσβάλλω προσβάλω πρόσβαλα προσβάλλοµαι προσβληθώ -βλήθηκα -βληµένος
kunnioittaa σέβοµαι σεβαστώ σεβάστηκα
vetää σέρνω, σύρω σύρω έσυρα σέρνοµαι συρθώ σύρθηκα συρµένος ryömiä
kylvää σπέρνω σπείρω έσπειρα σπέρνοµαι σπαρθώ σπάρθηκα σπαρµένος
seistä στέκοµαι στάσου σταθώ στάθηκα
lähettää στέλνω στείλω έστειλα στέλνοµαι σταλ(θ)ώ στάλ(θ)ηκα σταλµένος
pyörittää στρέφω στρέψω έστρεψα στρέφοµαι στραφώ στράφηκα στραµµένος kääntyä
jännittää τείνω τείνω έτεινα τείνοµαι ταθώ τάθηκα τεταµµένος
kääntää, muuttaa τρέπω τρέψω έτρεψα τρέποµαι τραπώ τράπηκα τραµµένος kääntyä
syödä τρώγω φάω έφαγα φά(γ)ε, φάτε τρώγοµαι φαγωθώ φαγώθηκα φαγωµένος syöpyä
sattua (tekemään) τυχαίνω τύχω έτυχα
luvata υπόσχοµαι υποσχεθώ -σχέθηκα -σχεµένος
näkyä φαίνοµαι φανώ φάνηκα φανισµένος
tuoda φέρνω, φέρω φέρω έφερα φέρνοµαι γερθώ φέρθηκα φερµένος käyttäytyä
lähteä φεύγω φύγω έφυγα
olla syyllinen φταίω φταίξω έφταιξα
iloita, nauttia χαίροµαι χαρώ χάρηκα χαρούµενος iloinen
tulla kylläiseksi χορταίνω χορτάσω χόρτασα χορτασµένος
laulaa ψάλλω, ψέλνω ψάλω έψαλα ψάλλοµαι ψαλθώ ψάλθηκα ψαλµένος


