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1. JOHDANTO 

 

Aoristi-nimi tarkoittaa sananmukaisesti "rajoittamaton, määräämätön". Se viittaa 

siihen, että aoristia voidaan käyttää sekä menneen ajan kuvaamiseen (indikatiivi) 

että nykyhetkiseen tekemiseen (konjunktiivi, optatiivi, imperatiivi, infinitiivi, 

partisiippi). Aoristin käyttö ei ole rajoitettu eli määrätty tiettyyn aikaan (mennyt/ 

nykyinen). 

 

ἀόριστος (χρόνος) mask. aoristi, "rajoittamaton, määräämätön (aika)" 

[neg. ἀ, ὁρίζω 8x määrätä, säätää, suunnitella, rajoittaa 
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< ὅρος 0x, LXX 2x raja < hepr. ַהר har MT 547x vuori, "esiin 

työntyvä, eristävä, rajoittava" < √הרר harar MT työntyä esiin, 

eristää, rajoittaa] 

[> ὁρίζων (κύκλος) mask. horisontti, "näkökentän rajoittava 

(maanpiiri)"] 

 

Verbinmuodon määrittelyssä aoristi kuuluu aikamuotojen ryhmään yhdessä 

preesensin, imperfektin, futuurin, perfektin ja pluskvamperfektin kanssa. 

 
K5A Verbisysteemi 
     https://gen.fi/k5a-verbisysteemi.html 

 

Indikatiivin aoristi on UT:n kreikan yleisin menneen ajan aikamuoto. 

 

Aoristin tunnistaa yleensä siitä, että sillä on oma taivutusvartalonsa. Muut verbin 

taivutusvartalot ovat preesensvartalo (prees. ja impf.), futuurivartalo ja 

perfektivartalo (perf. ja pluskv.). 

 

 

2. ASPEKTI 

 

Aikamuodoissa on ajan (mennyt, nykyinen, tuleva) lisäksi keskeistä tekemisen 

aspekti eli se, mistä näkökulmasta tekemisen tapaa tarkastellaan. Sitä, kuluuko 

tekemiseen lyhyt vai pitkä aika, ei välttämättä voi suoraan päätellä käytetystä 

aikamuodosta. Seuraavassa verrataan preesensiä/imperfektiä ja aoristia. 

 

Preesens ja sen sivutempus imperfekti kuvaavat jatkuvaa tekemistä: 

• tekemistä katsotaan sisältäpäin 

• tekemistä kuvataan prosessina eli jatkumona 

• tekemisen alku ja erityisesti loppu/päättyminen eivät välttämättä 

ole nähtävillä tai eivät ainakaan ole keskeisiä 

• tekeminen ei välttämättä saavuta päämääräänsä tai tarkoitustaan 

• tekeminen voi olla toistuvaa tai tavanomaista 

• käännöksessä voi joskus käyttää osa- eli partitiiviobjektia: 

teen työtä, olen tekemässä työtä, tee työtä 

 

Aoristi kuvaa tiettyyn ajankohtaan rajoittuva tekemistä: 

• tekemistä katsotaan ulkoapäin 

• tekeminen voi olla joko lyhytkestoista eli punktuaalista, 

"pistemäistä" tai pitkäkestoista 

• tekeminen muodostaa yhden kokonaisuuden, 

johon kuuluvat yleensä tekemisen alku, kesto ja loppu 

• tekeminen suoritetaan tai tapahtuu loppuun asti, sen tarkoitus täyttyy 
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• käännöksessä voi joskus käyttää kokonais- eli totaaliobjektia: 

tein työn, tee (se) työ 

• aoristi on menneen ajan muoto vain indikatiivissa 

• aoristin indikatiivin käännöksenä voi olla suomen imperfekti, 

perfekti tai pluskvamperfekti 

 

 

3. AORISTIN TAIVUTUS 

 

Aoristeja esiintyy kaikissa pääluokissa (akt., med., pass.) ja tapaluokissa (ind., 

konj., opt., imperat., inf. ja partis.). 

 

Aktiivin/mediumin aoristeja on neljä: 

• 1. sigmaattinen aoristi: aoristivartalo muodostetaan preesensvartalosta 
K5A Sigmaattinen aoristi 
     https://gen.fi/k5a-aor-1.html 

• 2. temaattinen aoristi: oma aoristivartalo, UT:ssa ~30 verbiä 

• 3. kappa-aoristi: kolme verbiä (δίδωμι, ἵημι, τίθημι) 

• 4. juuriaoristi: kolme verbiä (βαίνω, γινώσκω, ἵστημι) 
 

Passiivin aoristeja on kaksi: 

• 1. θη/θε-tunnuksinen 

• 2. η/ε-tunnuksinen 

 

Mennyttä aikaa kuvaavissa aoristin indikatiiveissa on imperfektin tavoin 

augmentti. 
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