
 

ÄIDINKIELI: kielisukulaisuus 

Miten niin sukulaisia? 

Suomi ja unkari ovat sukukieliä – ne kuuluvat suomalais-ugrilaisiin kieliin ja laajemmin uralilaiseen kielikuntaan. Tosin 
kielisukulaisuus on yhtä etäistä kuin vaikkapa indoeurooppalaisten kielten joukossa ruotsin ja kreikan. Suomella on 
Itämeren ympärillä paljon läheisempiä sukukieliä kuten viro, jota jopa ymmärrämme jonkin verran, kun taas unkarin 
ja sen lähimpien sukukielten, hantin ja mansin, välissä on 3 000 vuotta ja 4 000 kilometriä. Unkarin kieli on kehittynyt 
itsekseen, aivan muunlaisten kielten, erityisesti turkkilaiskielten, vaikutusalueella jo kolmisen tuhatta vuotta, samalla 
kun unkarilaisten esi-isät kulkivat kohti länttä ja sekoittuivat muihin kansoihin. Kielisukulaisuus ei siis merkitse sitä, 
että olisimme verisukulaisia, mutta kielisukulaisuuden tajuaminen on johtanut hyviin ystävyyssuhteisiin. 

Unkarissa puheen rytmi kuulostaa suomalaisesta hyvin tutulta – paino onkin molemmissa kielissä sanan 
ensimmäisellä tavulla. Yhtäläisyyksiä on lähinnä kieliopin perusrakenteissa, esimerkiksi samantapainen 
sijamuotojärjestelmä, possessiivisuffiksit ja vokaalisointu. Esimerkiksi ’talo+ssa’ on unkariksi ’ház+ban’, ’talo+ssa+ni’ 
’ház+am+ban’. Sanastosta sukulaisuutta on vaikeampi tunnistaa, koska sanat ovat äänteellisesti muuttuneet 
tahoillaan niin paljon. Usein mainittuja sukulaissanapareja ovat mm. seuraavat ’lähellä ihmistä’ olevat, ruumiinosien 
ja sukulaisten nimitykset, lukusanat, perusverbit ja alkeelliseen teknologiaan liittyvät perussanat:  

hal – kala, méz – mesi, vaj – voi, fa – puu, kő – kivi, íj – jousi, nyíl – nuoli, öv – vyö, név – nimi, könny – kyynel,   

kéz – käsi, szem – silmä, szív – sydän, máj – maksa, velő – ydin, vér – veri, szarv – sarvi, ének – ääni, jég – jää,    

él – elää, menni – mennä, úszik – uida, szól – soida, nyel – niellä, nyal – nuolla, tenni – tehdä, visz – viedä, ad – antaa,     

te – sinä, mi – me, ti – te, ki – ken, mi – mikä, napa – anoppi, ipa – appi, meny – miniä, új – uusi, alatt – alla,    

kettő – kaksi, három – kolme, négy – neljä, öt – viisi, hat – kuusi (6), éj – yö, év ‘vuosi’ – ikä, ősz – syksy, tél – talvi 
 
Sukulaissanoista voi leikillisesti muodostaa jopa kokonaisia lauseita esim. Eleven hal úszkál a víz alatt. Elävä kala 
uiskentelee veden alla.  
  
Äidinkielen oppitunnilla oppilaat voivat sukukieliteeman käsittelyn yhteydessä kirjoittaa lyhyen runon käyttäen vain 
sukulaissanoja, esim. 
 
Sinä 
Jääsydän 
Syksy, talvi 
Kyynel silmässäni 
Kivi sydämessäni 
 

Lisätietoja kielisukulaisuudesta löydät mm. teoksista: 
Unkari – Maa, kansa, historia. Toim. Huotari & Vehviläinen. SKS 2004. 
Karhunkieli – Pyyhkäisyjä suomalais-ugrilaisten kielten tutkimukseen, Johanna Laakso. SKS 1999. 
Unkari lyhyesti 2000. UKTK & SUS 2000. 
 
Lisätietoja löydät näiltä internet-sivuilta: 
https://suomiunkari.fi/kieli/unkari-suomen-kielen-pikkupikkuserkku 
https://suomiunkari.fi/kieli/pikaopas-unkarin-kielen-aantamiseen  
www.ugri.net  
Ohjeen on laatinut Anniina Hyttinen. Voit antaa palautetta: toimisto@suomiunkari.fi 
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