
a-ending words +(1-2-diphtong)-vowel-ending
kissa --> kissoja koira  --> koiria talo  --> taloa  --> talon  --> taloja,  auto  --> autoja
firma --> firmoja leipää --> leipiä asia  --> asioita, idea --> ideoita vaikea  --> vaikeita

finnish i-words
ovi --> ovea --> oven --> ovia

finnish -ri -ni -li words (look group 5) + some -si + mm
hiiri --> hiirtä --> hiiren --> hiiriä + kuusi --> kuusta --> kuusen --> kuusia (spruce, not six)
suuri --> suurta --> suuren --> suuria + jousi --> jousia
puoli --> puolta --> puolen --> puolia + lumi --> lunta --> lumen --> lumia

-consonant+si words
veitsi --> veistä --> veitsen --> veitsiä lapsi --> lasta --> lapsen --> lapsia

-si words
käsi --> kättä --> käden --> käsiä uusi --> uutta --> uuden --> uusia

kuusi --> kuutta --> kuuden --> kuusia (six)
-as, -us

ananas --> ananasta --> ananaksen --> ananaksia vastaus  --> -usta  --> -uksen  --> -uksia

-nen words
nainen --> naista --> naisen --> naisia

-in words
avain --> avainta --> avaimen --> avaimia
tarjotin --> tarjotinta --> tarjottimen --> tarjottimia*

long -ja words
opettaja --> opettajia mutta! opiskelija --> opiskelijoita  (koska i)

loan ri-words, 3 syllables, not -aari
kalenteri --> kalentereita kellari -->  kellareita kaveri --> -reita + symboli --> symboleita

-kas, -mas, -ras, -nas
lahjakas  --> -kasta  --> -kkaan  --> -kkaita lammas  --> -mmasta  --> lampaan  --> lampaita
vieras  --> vieraita lounas --> lounasta --> louaan --> lounaita

-is
kallis  --> kallista  --> kalliin  --> kalliita kaunis  --> kaunista  --> kauniin  --> kauniita

short words ending on 2 vowels
(+some long: harmaa, sampoo, suklaa, vapaa, + weekdays)

maa --> maata --> maan --> maita kuu --> kuuta --> kuun --> kuita
työ --> työtä --> työn --> töitä suo --> suota --> suon --> soita

e-sanat
rypäle --> rypälettä --> rypäleen --> rypäleitä
huone --> huonettä --> huoneen --> huoneita
kastike --> kastiketta --> kastikkeen --> kastikkeita*  *(unusual consonant grad. 'cause ends on consonant or e)

long (3 syl) words -ra -na -ka (-la except matala)
peruna --> perunoita makkara --> makkaroita kirsikka --> kirsikoita

loan i-words
hissi --> hissejä tuoli --> tuolejä

additionally: olut --> olutta --> oluen --> oluita
kolmas --> kolmatta --> kolmannen --> komansia, neljäs --> neljättä --> neljännen --> neljänsiä  etc.


