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Alkusanat 

Pohjoismaiden kielineuvosto myönsi syksyllä 2000 avustusta Ruotsinsuomalaisen 
kielilautakunnan ja Tukholman yliopiston suomen kielen laitoksen hankkeeseen, jonka 
tarkoituksena oli kartoittaa ruotsinsuomalaisten nuorten puhekielen sanastoa. Hankkeen 
avulla haluttiin selvittää mm., mitäja minkä kielisiä sanoja nuoret käyttävät puheessaan. 

Ruotsinsuomalaisten nuorten puhekielen sanastoa on tähän mennessä tutkittu hyvin vähän, 
ja taloudelhisista syistä tämäkin hanke on suppea. Olemme kuitenkin ottaneet tutkimukseen 
eri puolilla Ruotsia toimivien koulujen oppilaita saadaksemme mahdollisimman 
monipuohisen kuvan nuorten puhekielen sanastosta. 

Hanketta ovat johtaneet kielilautakunnan toiminnanjohtaja Paula Ehrnebo ja Tukholman 
yliopiston suomen kielen laitoksen tutkija, dosentti Jarmo Lainio. Työryhmään kuuluivat 
hisäksi auktorisoitu kielenkääntäjä Arja Meski (lomakemateriaalin kokoaminen ja 
ryhmäkeskustelujen purkarninen), kielilautakunnan tutkimusassistentti Hannele Ennab 
(materiaalin työstäminen ja työryhmän käytännön työn koordinointi), opiskelija Runa 
Heikkilä (koulukäynnit) ja radiotoimittaja Sofia Taavitsainen (koulukäynnit). 

Aineiston keruuta ja sen työstämistä sekä tuloksia selostetaan lähemmin johdannossa. 

Haluamme esittää parhaat kiitokset niille 160 ruotsinsuomalaisehle nuorehle, jotka ovat 
vastanneet kyselyymme ja osahhistuneet ryhmäkeskusteluihin. Kiitämme myös heidän 
opettajiaan, jotka ovat avustaneet tapaamisten ja keskustelujen järjestelyissä. 

Esitämme lämpimät kiitoksemme myös Pohjoismaiden kiehineuvostohle. Ilman 
kiehineuvoston tukea ej hanketta ohisi voitu toteuttaa. 

Tukholmassa lokakuussa 2001 

Paula Ehrnebo 	 Jarmo Lainio 
Ruotsinsuomalainen kielilautakunta 	Suomen kielen laitos 

Tukholman yhiopisto 



Johdanto 

Hankkeen kuvaus 

Ruotsinsuomalaisten nuorten puhekieltä tutkiva hanke poikkeaa täysin Ruotsinsuoma-
laisen kielilautakunnan aikaisemmista sanastoprojekteista. Lautakunta on tähän mennessä 
laatinut kuusi ruotsalais-suomalaista sanastoa, joissa annetaan vastine Ruotsin yhteis-
kuntaa kuvaavien käsitteiden nimityksille. Laajimmat sanastot käsittelevät koulua, 
työmarkkinoita ja sosiaalialaa. 

Tämän hankkeen tarkoituksena oli lomakekyselyin ja ryhmäkeskusteluin kartoittaa 
ruotsinsuomalaisten nuorten puhekielistä sanastoaja selvittää mm., mitäja minkä kielisiä 
sanoja ruotsinsuomalaiset nuoret käyttävät puheessaan. Haluttiin saada käsitys esimerkiksi 
siitä, onko siinä ruotsalais-ja englantilaisperäisiä sanojaja ilmaisujaja käyttävätkö nuoret 
sanojaja ilmauksia,joita voidaan pitää selvinä ruotsinsuomalaisuuksina. Lisäksi hahuttiin 
nähdä, tuntevatko ruotsinsuomalaiset nuoret Suomessa asuvien nuorten arkikieltä. 

Ruotsinsuomalaisten nuorten kieltä on tutkittu tähän mennessä vain vähän. Aiheena ovat 
lähinnä olleet koululaisten aineiden kieli, eräät kieliopin piirteetja ruotsin vaikutus nuorten 
kieleen. Nuorten puhekielen sanavarastoa tehdyt tutkimukset eivät kuitenkaan kuvaa. 

Varsinkin varhaisimmi ssa tutkimuksissa kielten vähinen vuorovaikutus on katsottu 
pelkästään kielenkäyttöä huonontavaksi tekijäksi. Kielellinen luovuus on suurimmillaan 
juuri nuoruusiässä. Ruotsinsuomalaiset nuoret elävät usean kielen ja kulttuurin 
vuorovaikutuksessa. Heillä on hallussaan sekä suomen että ruotsin kieli. Jossakin määrin 
taustalla on myös englanti ja lisämausteena ns. siirtolaiskielet (kuten arabia, espanja, 
turkki). Suomessaja Ruotsissa tehdyistä tutkimuksista ilmenee, että nuorten kielellinen 
luovuus on joskus laimeaa mutta yhtä usein kerrassaan nerokasta. Tämän hankkeen 
tulokset vahvistavat mielestämme tätä käsitystä. 

Ruotsinsuomalaiset nuoret 

Tutkimukseen osallistui 160 ruotsinsuomalaista nuorta. Ruotsinsuomalaisilla nuorilla 
tarkoitamme tässä Ruotsissa asuvia 14-17-vuotiaita nuoria, joiden vanhemmista toinen 
tai molemmat ovat suomenkielisiä. Nuoret puhuvat sekä ruotsia että suomea. 
Tutkimukseen osahlistuneet oppilaat olivat pääasiassa 9. luokan oppilaita ja he kävivät 
yleensä joko suomenkielistä Iuokkaa tai kaksikielistä vapaakoulua. 

Kyselylomakkeessa oh hiitteenä sivu,jossa oppilaita pyydettiin ilmoittarnaan mm. ikäja 
sukupuohi ym. taustatietoja. Vastauksista ei näy, kuinka moni oppilaiden vanhemmista ei 
puhu suomea. Jotkut oppilaat ovat kuitenkin maininneet, että be puhuvat ruotsia isän ja 
suomea äidin kanssa. Sisarusten ja parhaiden ystävien kanssa käytetään useimmiten 
molempia kieliä tai ruotsia. Oppilaat puhuvat sitä paitsi enemmän ruotsia sisarustensaja 
ystäviensä kanssa kuin vanhempiensa kanssa. Yhtenä alueelhisena erona voidaan maj- 

7 



nita, että muiden kuin suurkaupunkien koulujen oppilaiden vahvin kieli ci heidän oman 
arvionsa mukaan ole suomi. Näin ruotsi on todennäköisesti vallitseva suurkaupunki-
alueiden ulkopuolella asuvien oppilaiden arkipäivässä. 

Aineiston kerääminen 

Koska tutkimuksessa haluttiin koota sanastoa eri puolilta Ruotsia ja saada siitä siten 
mahdollisimman monipuolinen kuva, tavoitteena oll saada mukaan kouluja koko Ruotsin 
alueelta. 

Oli hämmästyttävää, että kunnallisten suomenkiehisten luokkien ja kunnallisen äidin-
kielenopetuksen selville saaminen oll hyvin työlästä. Koska yhtenäistä ajantasaista 
luetteloa ej ohlut, oli edettävä sormituntumalla. Otimme yhteyden jokaiseen sellaiseen 
kuntaan,jossa arvehimme tällaista opetusta annettavan. Näin saimme selville mahdohhiset 
koulut ja yhteyshenkilöt. Parhaana apuna olivat koulujen suomcn kielen opettajat. 
Selvitettyään missä Ruotsin kunnissa suomenkiehisiä yläasteen luokkia oli työryhmä valitsi 
tutkimukseen seuraavat kunnat: Botkyrka, Göteborg, Haaparanta, Luulaja, Motala, Sö-
dertälje, Trollhättan, Tukholma ja Upplands Väsby. 

Tavoitteena oll saada puhekiehiset vastineet 100 hakusanalle. Mutta koska oppilaiden 
arveltiin ennättävän vastata enintään 80 sanaan siinä ajassa, jonka he voivat käyttää 
tehtävään, työryhmä laati kaksi kyselylomaketta (A- ja B-lomakkeen). Kummassakin 
lomakkeessa oll 60 yhteistä hakusanaa ja näiden lisäksi 20 eri sanaa. Kun kussakin 
luokassa puolet oppilaista täytti A-lomakkeen ja puolet B-lomakkeen, saatiin vastineet 
100 hakusanalle. 

Hakusanojen vahinta perustui suurelta osin Suomessa (erityisesti Heikki Paunonen) ja 
Ruotsissa (Ulla-Britt Kotsinas ja Jarmo Lainio) tehtyihin tutkimuksiin. Hakusanoiksi 
vahittiin esimerkiksi sukuhaissanoja (diti, veli), ruumiinosia (rinnat, suu), tavaroita 
(matkapuhelin, rullaluistimet) , adjektiiveja (tyhmä, kiva), verbejä (seurustella, harm ittaa, 
olla humalassa). 

Oppilaita pyydettiin kirjoittamaan jokaiselle hakusanalle kaikki sellaiset puhekiehiset 
vastineet, joita he tai heidän ystävänsä käyttävät. Oppilaita pyydettiin myös huettehemaan 
alkoholijuomia, kirosanoja, mailoja, nuorisoryhrniä, pallopelejä ja tervehdyssanoja. 
Vaikka materiaahia on suhteelhisen vähän, sen voidaan katsoa antavan verrattain hyvän 
kuvan 14-1 7-vuotiaiden kaksikiehisten ruotsinsuomalaisten puhekielen sanavarastosta. 

Lornakkeiden täyttämisen hisäksi osaa oppilaista jututettiin 3-4 hengen tyttö- ja 
poikaryhmissä. Tarkoituksena oli saada aikaan vapaamuotoista rupattelua, joka 
nauhoitettiin. Tyttöjä ja poikia jututettiin erikseen, koska arvehimme nuorten siten 
ujostelevan toisiaan vähemmän ja koska pelkäsimme, että tytöt civät sekaryhmässä ehkä 
pääsisi tarpeeksi esihle. Kaikista kouluista saatiin ainakin yksi nauhoitus. Keskus-
teluaineisto eroaa suuresti kysehyhomakeaineistostaja sitä on käsiteltävä täysin eri tavahha. 
Tätä kirjoitettaessa ci ole päätetty, miten ryhmäkeskustchujen tuhokset esitetään. 



Opettajatja muu henkilökunta olivat kaikissa kouluissa erittäin avuliaitaja kiinnostuneita. 
Oppilaiden innostus vaihteli suuresti. Osa oll hyvinkin innokkaita ja jopa tunnollisia ja 
jotkut pitivät päinvastaisista vakuutteluista huolimatta kyselyä jonkinlaisena testinä tai 
kokeena. Osa taas ej jaksanut paneutua asiaan. Kukaan ej kuitenkaan kieltäytynyt 
osallistumasta. Joissakin kouluissa nauhoituksiin löytyi pulmitta vapaaehtoisia, toisissa 
se oll vaikeampaa, kuten odottaa voikin. 

Aineiston käsittelyja työskentelyperiaatteet 

Kyselylomakkeista poimittiin ensin kaikki oppilaiden kirjoittamat vastineet siinä asussa 
kuin oppilaat ohivat kirjoittaneet ne. Muistiin merkittiin myös, kuinka monta kertaa kukin 
sana ofi mainittu. Kun materiaahi oll koottu, työryhmä keskusteli periaatteista, joita 
luettelon laatimisessa noudatettaisiin. 

Suomenkiehisten sanojen lisäksi luetteloon päätettiin ottaa myös selvästi ruotsinkieliset 
sanat. On luultavaa, että oppilaat käyttävät niitä puheessaan silloin tählöin aivan 
luontevasti, vaikkajoissakin tapauksissa oppilas saattoi tietysti kirjoittaa lomakkeeseen 
ruotsinkiehisen sanan sen vuoksi, että sopiva suomenkiehinen sana ej tullutjuuri tuolloin 
mieleen. Uskomme ruotsinsuomalaisen nuoren voivan hyvinkin puuskahtaa esimerkiksi: 
Nyt mä oon förbannad! Hieman suomalaistetun asun saaneita sanoja luettelo sisältää 
tietysti runsaasti, esimerkiksi grymmi, kepsi, retata, skolkata. 

Nuorten puhekieli sisältää tietysti myös paljon englanninkiehisiä sanoja ja sanontoja,ja 
niihläkin on sijansa luettelossa, esimerkiksi boring, cash, great, be in trouble. Koska 
mukana on suomen-, ruotsin- ja englanninkiehisiä sanoja, lukijan täytyy siis joissakin 
tapauksissa ohla asennoitunut lähtökielen mukaiseen ääntämiseen. Esimerkiksi seurustehla-
sanan vastine olla hoopissa ääntyy [ohla huupissa] ruotsinkiehisen ihop-sanan mukaisesti 
ja soolata taas [suulata]. 

Kun oppilas kirjoitti vastineeksi saman sanan kuin lomakkeessa annettiin, se otettiin 
luetteloon, koska vastaaja näin ilmaisi aktiivisesti käyttävänsä puheessaanjuuri sitä sanaa, 
esimerkiksi heikko, mies. Toinen syy siihen, miksi oppilas antoi saman sanan, saattaa 
tietysti myös olja, että hänelle ej tullut mieleen vastineita tai että hän ej tuntenut sanan 
merkitystä, esimerkiksi kerskua, kerskailla. Muitajoillekin oppihaille vieraita sanoja ohivat 
mm. ehkäisyvälineet ja sukupuolielin. 

Mukaan ei otettu protestinomaisesti lomakkeisiin kirjoitettuj a kirosanoj a, vahvistavia 
kirosanoja eikä muita selvästi pelleilytarkoituksessa kirjoitettuja vastineita. Ej myöskään 
erisnimiä,joita annettiin vastineeksi mm. sanoilhe tyhrnä ja heikko. Vastaavasti karsittiin 
pois paikkakunnan nimi, joka oli annettu vastineeksi hakusanahle syrjäinen paikkakunta 
(New York Citystä Jokkmokkiin). 

Selvät kirj oitusvirheet oikaistiin, monikkomuodot vaihdettiin yleensä yksikkömuotoon, 
taivutetut rnuodot perusmuodoiksi (kingii > kingi, sätkälle > sätkä) ja määräinen muoto 
epämääräiseksi. 



Sanat syötettiin kielilautakunnan sanasto-ohjelmaan, minkä jälkeen työryhmä käsitteli 
aineiston kokouksissaan sana sanalta edellä mainittujen mukai sten periaatteiden pohjalta. 
Paljon keskustelua aiheuttivat tietysti mm. sanojen kirjoitusasu, mm. ä:n ja en sekä g:n 
ja j:n (jengi, jängi, gäng, gängi, gengi, gang) sekä b:n ja p:n (bussi - pussi, bileet - 
pileet) vaihtuminen sekä kaksoiskonsonantit (huusi, huussi) ja -vokaalit (sola, soolata, 
solata, suulata), samoin sanojen yhteenja erikseen kirjoittaminen. Työrybmäjoutui myös 
miettimään, kumpi verbimuodoista ryypätä vai ,yyppää otetaan mukaan luetteloon vai 
otetaanko molemmat? Entä mitä tehdä, kun oppilas on kirjoittanutjätka tai jonkin muun 
sanan ilman vokaaliharmoniaa? 

Tässä hankkeessa kerättiin nuorison puhekielen sanastoa eli vain mitä sanoja nuoret 
käyttävät puheessaan. Työryhmä ej sen vuoksi ole kiinnittänyt kovin paljon huomiota en 
kirjoitusasuihin, vaan sanat annetaan usein yleiskielen mukaisessa kirjoitusasussa. Kun 
oppilaat ovat esimerkiksi kirjoittaneet vanhan miehen vastineeksi mm. äijä, 4jja, äjä, 
kaikki nämä on katsottu samaksi sanaksi, ja luettelossa on vain asu äijä. Myöskään 
suomenkielisten sanojen puhekielistä ääntämystä ei ole otettu huomioon. Jotkut ovat 
kirjoittaneet lomakkeeseen esimerkiksi puhekieliset muodot ilkee ja pimee, mutta 
luetteloon näitä muotoja ci ole otettu, vaan sanat annetaan yleiskielisessä asussa ilkeäja 
pimeä. Vaikka pimee merkityksessä tyhmä lienee sanan ainoa ääntämistapa, työryhmä 
päättijohdonmukaisuuden vuoksi antaa senkin perusmuodossa. Myös kirjoitusasut,joihin 
on vaikuttanut oppilaan murretausta, on muutettu yleiskielen mukaiseen perusmuotoon, 
esimerkiksi hias on otettu luetteloon asussa hidas, samoin syyä ja syörä asussa syädä. 
Työryhmällä oli tässä lähtökohtana, että emme vol tietää, miksi oppilas kirjoittaa minkäkin 
muodon ja että jokainen ääntää joka tapauksessa niin tämän kuin minkä tahansa muun 
sanaston sanat oman kielenkäyttönsä mukaisesti. 

Joissakin tapauksissa oppilaat ovat kirjoittaneet lomakkeeseen verbin vastineeksi subs-
tantiivin tai adj ektiivin, esimerkiksi tapella > Jlaidis ja olla humalassa > groggy Työryhmä 
ratkaisi ongelman hisäämählä ilmaisuun sopivan neutraalin verbin. Luetteloon merkitään 
siisjlaidis: ottaaJlaidisjagroggy: olla groggy. Apuverbi on useimmiten vara, bli, ollaja 

tulla. 

Raportissa on kaksi pääosaa. Ensimmäisessä on aakkosjärjestyksessä oppilaiden anta-
mat noin 1800 vastinetta lomakkeiden 100 sanalle. Toisessa osassa on luettelo, jossa 
ovat aakkosjärjestyksessä kyselylomakkeen yleiskieliset hakusanat oppilaiden niille anta-
mine vastineineen, esimerkiksi hiukset: Jieda, frilla, haivenet, hiukset, hår, karvat, kut-
nt, letti, pehko, peruukki, pääkarvat, pörrö, tukis, tukka, vaniksenpeså. Lisäksi raportissa 
on erikseen histat oppilaiden luettelemista alkoholijuomista, kirosanoista, mailoista, 
nuorisoryhmistä, pallopeleistä ja tervehdyssanoista. 

Raportissa luetellaan siis kyselyyn osallistuneiden oppilaiden Iomakkeisiin kirj oittamat 
puhekieliset vastineet, eikä materiaalia ole vielä analysoitu muista näkökulmista. 
Aineistossa on kuitenkin paljon kiirmostavaa tutkimista ja sitä hyödynnetään varmasti 
vastaisuudessa. 
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Förord 

Sverigefinska språknämnden beviljades hösten 2000 ett bidrag av Nordiska språkrådet 
för att genomföra ett projekt i samarbete med Finska institutionen vid Stockholms uni-
versitet. Avsikten med projektet var att kartlägga sverigefinska ungdomars talspråkliga 
ordförråd. Man ville få reda på vilka slags ord och uttryck ungdomarna använder i sitt 
dagliga tal och från vilka språk orden och uttrycken kommer. 

Ordfönådet i sverigefinska ungdornars talspråk har hittills studerats i mycket ringa om-
fattning, och även detta projekt är på grund av de ekonomiska förutsättningarna begrän-
sat. För att ändå få en så mångsidig bild som möjligt av undomars talspråkliga ordförråd 
har vi engagerat elever från skolor runtom i Sverige. 

Projektledare var föreståndaren för Sverigefinska språknämnden Paula Ehrnebo och 
docent Jarmo Lainio vid Finska institutionen vid Stockholms universitet. Utöver dessa 
ingick i arbetsgruppen auktoriserade translatorn Arja Meski (sammanställning av enkät-
materialet och utskrift av inspelat material), forskningsassistenten Hannele Ennab från 
språknämnden (bearbetning av materialet och samordning av arbetsgruppens praktiska 
arbete), studeranden Runa Heikkilä (skolbesök) och radioreportem Sofia Taavitsainen 
(skolbesök). 

För insamlingen och bearbetningen av materialet samt för redovisning av resultatet re-
dogörs närmare i inledningen. 

Vi vill framföra vårt varma tack till alla de 160 sverigefinska elever som fyllde i enkät-
blanketterna och deltog i gruppsamtalen. Vi tackar även deras lärare som gjort det möj-
ligt för oss att besöka skolorna. 

Dessutom vill vi framföra vår tacksamhet till Nordiska språkrådet. Utan dess stöd hade 
projektet inte gått att genomföra. 

Stockholm i oktober 2001 

Paula Ehrnebo 	 Jarmo Lainio 
Sverigefinska språknämnden 	 Finska institutionen 

Stockholms universitet 



Inledning 

Projektbeskrivning 

Projektet för kartläggning av sverigefinska ungdomars talspråk avviker helt från Sverige-
finska språknämndens tidigare ordlisteprojekt. Språknämnden har hittills utarbetat sex 
svensk-finska ordlistor som ger finska motsvarigheter till benämningar som beskriver 
det svenska samhället. De mest omfattande ordlistoma innehåller begrepp inom skolan, 
arbetsmarknaden och det sociala området. 

Syftet med detta projekt var att genom enkät och bandade gruppdiskussioner kartlägga 
ordförrådet i sverigefinska ungdomars talspråk och ta reda på vilka ord ungdomarna 
använder i sitt dagliga tal och från vilka språk orden kommer. Vi ville således undersöka 
om talet innehåller svenska och engelska ord och uttryck och ord och uttryck som kan 
anses vara enbart sverigefinska. Dessutom ville vi få en uppfattning om sverigefinska 
ungdomar känner till språkbruket hos ungdomarna i Finland. 

Det finns i dag få studier om sverigefinska ungdomars språk. De som finns är närmast 
inriktade på språket i uppsatser, vissa grammatiska drag och svenskans påverkan på 
ungdomarnas språk. Ingen av studierna beskriver dock sverigefinska ungdomars talspråk-
liga ordförråd. 

Framför allt i tidiga studier har svenskans påverkan ofta uppfattats endast som språklig 
försämring. Den språkliga kreativiteten är störst just i ungdomsåren. Sverigefinska ung-
domar lever i växelverkan mellan flera språk och flera kulturer. De har både finska och 
svenska som resurs. 1 viss mån finns även engelskan i bakgrunden och, som extra krydda, 
de s.k. invandrarspråken (såsom arabiska, spanska, turkiska). Finska och svenska studier 
om undomars språkbruk har visat att den språkliga kreativiteten bland ungdomar ibland 
är trivial, men lika ofta helt genial. Denna uppfattning bekräftas av resultatet av detta 
projekt. 

Sverigefinska ungdomar 

Undersökningen omfattar 160 sverigefinska finsktalande ungdomar. Med sverigefinska 
ungdomar avses här 14-17-åriga i Sverige bosatta ungdomar vars båda föräldrar eller en 
förälder är finsktalande. Ungdomarna talar både svenska och finska. De flesta ungdo-
marna gick i nionde årskursen i en finskspråkig klass eller i en tvåspråkig friskola. 

Enkätblanketten innehöll en bilaga där eleverna uppmanades att uppge sin ålder, sitt kön 
och viss annan bakgrundsinformation. Svaren visar inte hur många föräldrar som talar 
finska. En del elever har dock nämnt att de talar svenska med fadern och finska med 
modern. Med syskon och bästa vänner talar eleverna svenska och finska, eller enbart 
svenska. Eleverna använder dessutom mera svenska med sina syskon och vänner än med 
sina föräldrar. Beträffande regionala skillnader kan nämnas att elever i skolorna utanför 
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storstadsområdena inte anser att finskan är deras starkaste språk. Således är svenskan 
sannolikt mer dominerande i dessa elevers dagliga liv. 

Insamling av materialet 

Eftersom projektets syfte var att få en så mångsidig bild av språkbruket som möjligt, 
ville vi uppnå en stor geografisk spridning genom att samla in ord och uttryck från olika 
delar av Sverige. 

Det visade sig, häpnadsväckande nog, mödosamt att få fram uppgifter om var finsksprå-
kiga klasser och kommunal modersmålsundervisning fanns. Någon aktuell förteckning 
finns inte, varför vi fick lov att gå vidare mer eller mindre intuitivt. Arbetsgruppen kon-
taktade alla de kommuner som kunde förmodas ge sådan undervisning. På detta sätt fick 
vi småningom uppgifter om tänkbara skolor och kontaktpersoner. Bästa hjälpen fick vi 
av de finsklärare som vi efter hand kom i kontakt med. Efter en genomgång av vilka 
kommuner som hade finskspråkiga högstadieklasser kontaktades följande kommuner: 
Botkyrka, Göteborg, Haparanda, Luleå, Motala, Stockholm, Södertälje, Trollhättan och 
Upplands Väsby. 

Målet var att få talspråkliga motsvarigheter till 100 bjudord. Men eftersom eleverna 
antogs hinna svara på högst 80 bjudord under den tid de hade till förfogande, utarbetades 
två olika enkätblanketter (A- och B-blankett). 60 av bjudorden var lika på båda blanket-
tema, medan resterande 20 var olika. Genom att i varje klass låta hälften av eleverna 
svara på A-blankett och hälften på B-blankett uppnåddes målet på 100 bjudord. 

Urvalet av bjudorden grundar sig till stor del på tidigare studier i Finland (framför allt 
Heikki Paunonen) och i Sverige (Ulla-Britt Kotsinas och Jarmo Lainio). Bjudorden var 
t.ex. benämningar på släktingar (mamma, bror), kroppsdelar (bröst, mun), föremål (mo-
bil, rullskridskor), adjektiv (dum, trevlig), verb (sällskapa, irritera, vara berusaci). 

Eleverna uppmanades att för varje bjudord skriva ner alla sådana talspråkliga motsvarig-
heter som de själva eller deras vänner använder. Eleverna ombads dessutom skriva ner 
benämningar på alkoholdrycker, bollspel, hälsningsord, klubbor och racketar, kraftut-
tryck samt ungdomsgrupper. Trots att materialet är jämförelsevis begränsat, kan det an-
ses ge en relativt klar bild av ordförrådet i tvåspråkiga sverigefinska ungdomars tal-
språk. 

Som komplettering till enkäten ordnades gruppsamtal där en del av eleverna fick disku-
tera fritt i enkönade grupper om 3-4. Samtalen spelades in. Grupperna var inte blandade, 
eftersom vi förmodade att ungdomarna i en sådan situation skulle vara blyga för varan-
dra och flickorna skulle kanske ha svårt att få fram sina åsikter. Varje skola bidrog med 
minst ett inspelat gruppsamtal. Materialet från samtalen skiljer sig markant från enkät-
materialet och måste bearbetas på ett helt annat sätt. När detta skrivs är det inte bestämt 
hur resultatet av gruppsamtalen kommer att presenteras. 
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Lärarna och annan personal i skolorna var mycket hjälpsamma och visade stort intresse. 
Elevernas intresse varierade mycket. En del visade stor entusiasm, t.o.m. noggrannhet, 
men en del trodde, trots att alla hade informerats om projektet, att det handlade om ett 
test eller ett prov. En del å andra sidan orkade inte alls sätta sig in i skrivandet. Ingen 
vägrade dock att delta. 1 vissa skolor var det lätt att finna frivilliga deltagare till grupp-
samtalen, medan det i andra skolor var svårare, såsom väntat. 

Bearbetning av materialet samt principer för rapportering 

Elevernas ord på enkätblanketterna har vid bearbetningen noterats i den form som eleverna 
hade använt. Dessutom registrerades hur många gånger ett ord förekom. När materialet 
på detta sätt hade sammanställts, diskuterade arbetsgruppen principerna för bearbetning 
och rapportering. 

Arbetsgruppen bestämde att i redovisningen ta med även de rent svenska ord som eleverna 
har uppgivit i enkäten. Det är troligt att eleverna då och då helt naturligt använder svenska 
ord när de talar finska, även om någon i vissa fall kan ha skrivit ner ett svenskt ord därför 
att hon eller han just då inte kom på något lämpligt finskt ord. Vi tror att en sverigefinsk 
ungdom mycket väl kan utbrista: Nyt må oonfärbannad! Svenska ord i förfinskad form 
förekommer i relativt stor omfattning i ordlistan, t.ex. grymmi, kepsi, retata, skolkata. 

Ungdomarnas talspråk innehåller även många engelska ord och uttryck, t.ex. boring, 
cash, great, be in trouble, och även de har sin givna plats i den redovisade ordlistan. 
Ursprungsspråket påverkar i vissa fall uttalet. 1 uttrycket olla hoopissa efter svenska 
vara ihop (d.v.s. 'ha sällskap') uttalas 00 inte som oo i finska hoopo utan med samma 
vokal som o i svenska ihop. Detsamma gäller t.ex. soolata efter svenska sola. 

Ibland uppgav eleverna bjudordet på blanketten som motsvarighet. Även dessa ord åter-
finns i ordlistan, eftersom eleverna på detta sätt aktivt uppgav att de använder just det 
ordet i sitt tal, t.ex. heikko 'svag', mies 'man'. En annan orsak till att eleven skrev ner 
samma ord kan förstås vara att hon eller han inte kom på någon motsvarighet eller att 
ordets innebörd inte var bekant, t.ex. kerskua, kerskailla 'skryta'. Andra ord som några 
elever uppenbarligen inte kände till var bl.a. ehkäisyvälineet 'preventivmedel' och 

sukupuolielin 'könsorgan'. 

Svordomar, som några elever hade skrivit ner som någon sorts protest eller som någon 
använde flitigt som förstärkande ord, liksom ord och uttryck som uppgivits med syfte att 
skämta eller fåna sig, utelämnades. Även personnanm som uppgavs som motsvarigheter 
till bl.a. tyhmä 'dum' och heikko 'svag' gallrades bort. Inte heller ortnamn (från New 
York City till Jokkmokk) som uppgavs som motsvarighet till svrjäinenpaikkakunta 'av-
lägsen ort', återfinns i ordboken. 

Uppenbara skrivfel rättades till, pluralformerna ändrades i regel till singularformer, böjda 
ordformer ändrades till grundformer och bestämda former till obestämda. 
Orden matades in i språknämndens ordlisteprogram, varefter arbetsgruppen diskuterade 
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materialet ord för ord enligt ovannämnda principer. Stavning av orden, såsom växling 
mellan ä och e samt g ochj (jengi,jängi, gäng, gängi, gengi, gang) samt mellan b ochp 
(bussi —pussi, bileet —pileet) samt enkel- eller dubbelstavning av konsonanter (huusi - 
huussi) och vokaler (sola, soolata, solata, suulata) dryftades naturligtvis i gruppen. An-
dra intressanta frågor var t.ex. ihop- och särskrivningar. Arbetsgruppen var också tvungen 
att ta ställning till vilken av verbfonnerna av t.ex. ryypätä eller ryyppää 'supa', 'kröka' 
som ska vara med i ordlistan och till hur man ska göra när eleven har skrivit jätka (här 
'pojke', 'pojkvän', 'man', 'finne') eller något annat ord utan vokalharmoni. 

Detta projekt syftade endast till att samla sverigefinska ungdomars talspråkliga ordför-
råd. Därför har arbetsgruppen inte ffist särskilt mycket uppmärksamhet vid elevernas 
sätt att stava till orden, utan i förteckningen ges i allmänhet ordens allmänspråkliga 
stavningsform. När eleverna t.ex. har skrivit äUä,  äjjä och äjä som motsvarigheter till 
bjudordet vanha mies 'gammal man', har alla varianterna ansetts vara samma ord, och 
förteckningen ger bara stavningen äjä. Man har inte heller tagit hänsyn till talspråkliga 
uttalsvarianter. Några elever har uppgett talspråkliga formerna ilkee (här 'dum, 'tråkig', 
egentligen 'elak') och piinee (här 'dum', egentligen 'mörk'). De återfinns i ordlistan i 
sin allrnänspråklig form ilkeä japimeä. Trots att pimee torde vara den enda uttalsvarian-
ten i betydelsen 'dum', har ordet konsekvent återgetts med sin allmänspråkliga grund-
form pimeä. Även dialektala varianter uppges i allmänspråklig form, t.ex. hias > hidas 
(här 'dum', egentligen 'långsam') och syvä, syörä > syädä'äta'. Enligt arbetsgruppens 
resonemang är det omöjligt att veta varför en elev har valt en viss form i enkätsvaret. Var 
och en uttalar orden i alla fall i denna ordlista precis som i alla andra ordlistor - enligt 
sitt eget språkbruk. 

1 vissa fall har eleverna som motsvarighet till ett verb givit ett substantiv eller ett adjek-
tiv, t.ex. flaidis och groggy. Arbetsgruppen löste problemet med att lägga till ett neutralt 
verb. 1 ordlistan står det således flaidis.' ottaa flaidis 'slåss' och groggy: olla groggy 
'vara bemsad'. Hjälpverbet är oftast svenska vara, bli eller finska olla, tu/la. 

Rapporten består av två huvuddelar. Den första innehåller en alfabetisk förteckning över 
de cirka 1 800 motsvarigheter som eleverna i enkäten uppgett till de 100 bjudorden. Den 
andra är en lista ordnad efter de 100 allmänspråkliga bjudorden med de motsvarigheter 
som eleverna uppgett, t.ex. bjudordet hiukset 'hår':J/eda,fri//a, haivenet, hiukset, hår, 
karvat, kutrit, letti, pehko, peruukki, pääkarvat, pörrö , tukis , tukka, variksenpesä. Dess-
utom innehåller ordlistan separata listor över benämningar på alkoholdrycker, bollspel, 
hälsningsfraser, klubbor, kraftuttryck och ungdomsgrupper som eleverna uppmanades 
anteckna på blanketten. 

Denna rapport omfattar de talspråkliga motsvarigheter till bjudorden som eleverna upp-
givit på enkätblanketterna, och materialet har ännu inte analyserats ur andra synvinklar. 
Materialet utgör dock ett intressant underlag för vidare forskning. 
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Puhekielen sanat aakkosj ärj estyksessä 

aadaminaikainen vanhanaikainen, pois muodista 
aasi tyhmä 
abortti ehkäisyvälineet 
agro: tulla agroksi suuttua, vihastua 
ahmia syödä 
ahteri takapuoli 
aikuisten mehu olut 
aina poliisi 
aivot pää 
akka nainen; vanha nainen; äiti; tyttö; tyttöystävä; heikko, heiveröinen 
akkeli vanha nainen 
ala vetää mene pois 
alkoholi olut 
anabola suuri, isokokoinen 
anorektikko laiha; pieni, pienikokoinen 
ansikte kasvot 
antaa 

-antaa haukut moittia, haukkua 
-antaa turpaan tapella 

apinamies tyhrnä 
arabi ulkomaalainen 
arg: bli arg suuttua, vihastua 
ars(ch)le takapuoli 
ass takapuoli 
asunto koti 
auderi ulkomaalainen 
aukoa päätä kerskua, kerskailla; moittia, haukkua 
auto bussi, linja-auto 
avuton saarnaton, avuton 
baboom rinnat 
baboons, baboonit rinnat 
baby pikkulapsi 
back in 60's vanhanaikainen, pois muodista 
bad things: tehdä bad things tehdä tyhrnyyksiä 
bailut juhlat, kotihipat 
balli miehen sukupuolielin 
bamba välitunti 
banaani miehen sukupuolielin 
bandailla soittaa 
bandari kasettinauhuri 
bangare pelkuri 
banger pää 
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baut(t)a suuri, isokokoinen 
baxa varastaa 
bebis pikkulapsi 
beer, bier olut 
beffa takapuoli 
beibi pikkulapsi 
belak 

-belak tyhmä 
-olla belak tehdä tyhmyyksiä 

bemppe lihava; suuri, isokokoinen 
beng(i) poliisi 
benrangel laiha 
besviken: olla besviken harmittaa 
biff(i) vahva voimakas; suuri, isokokoinen 
big(i) suuri, isokokoinen 
biira, birra olut 
bileet juhlat, kotihipat 
biljett(i) bussilippu 
bimbo tyttö 
blaidsit, blaid(it), bladesit rullaluistimet 
blatte ulkomaalainen 
bleidilauta rullalauta 
bli 

-bli arg suuttua, vihastua 
-bli färbannad suuttua, vihastua 
-bli lack suuttua, vihastua 
-bli tagen jäädä kiinni 

bIibär poliisi 
bodari vahva, voimakas 
body vahva, voimakas 
bodybuilder(i) vahva, voimakas 
boitsu poika 
bomber rinnat 
bonansa suuri, isokokoinen 
bondesamhälle syrjäinen paikkakunta 
bong(i) huume 
bonus tupakka, savuke 
bonzo lihava 
boobies rinnat 
boobs(it) rinnat 
boopit rinnat 
bo(o)ring, bori tylsä, ikävä 
borta syrjäinen paikkakunta 
bosut rinnat 
boy poikaystävä 
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boyfriend, boyfrendi poikaystävä 
bra erinomainen, hyvä 
brat veli 
brö veli 
brode veli 
bro(de)r veli 
broidi veli 
brorsa veli 
brorsani veli 
bro(r)sna veli 
brossa, brussa veli 
brother veli 
brud tyttö 
brutsi veli 
bruudityttö 
bru(u)di tyttöystävä 
brilderi veli 
bråka tapella 
bröst rinnat 
buklata oksentaa 
buntjoukko, porukka 
busa tehdä tyhmyyksiä 
bushen syrjäinen paikkakunta 
bushen(i) esikaupunki, asumalähiö 
bussari bussi, linja-auto 
buss(i) bussi, linja-auto 
bussikortti bussilippu 
bussilippu bussilippu 
bussiraha bussilippu 
busskort bussilippu 
busted: get busted jäädä kiinni 
bylsiä maata jkn kanssa 
byyssa, byysä(t)ä tehdä tyhmyyksiä 
bäng poliisi; tyhmä 
bärs(si) olut 
bäst erinornainen, hyvä 
bästis, bestis ystävä, toveri 
bög, böögi homoseksuaali 
böhö suuri, isokokoinen 
höna tyttöystävä 
börje ruotsalainen 
cancerpinne tupakka, savuke 
cappi poliisi 
cash raha 
CD äänilevy; CD-soitin 
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CD-levy äänilevy 
CD-mankka CD-soitin 
CD-pelaaja CD-soitin 
CD-player korvalappustereot 
CD-soitin CD-soitin; korvalappustereot 
CD-spelare CD-soitin 
CD-vehje CD-soitin 
centraali keskikaupunki 
centrum(i) keskikaupunki 
cestra sisko 
chicken pelkuri; tyttöystävä 
chickenshit pelkuri 
chillata seurustella 
cider olut 
cigaretti tupakka, savuke 
cigg(i) tupakka, savuke 
city keskikaupunki 
comppi tietokone 
cool suosittu, muodikas 
cool(i) kiva, mukava 
cops poliisi 
coward pelkuri 
CP invalidi, vammainen; tyhmä; saamaton, avuton 
CP:ilIä suuttua, vihastua 
CP-vammainen invalidi, vammainen 
crack huume 
D kuolla 
daat(t)a tietokone 
daattori tietokone 
dabba tapella 
daiju pää 
dam nainen 
darkpleijssi syrjäinen paikkakunta 
darlinki ystävä, toveri 
dass vessa 
data tietokone 
dator tietokone 
deitata, deit(t)ailla, dejta seurustella 
delaa kuolla 
dick(i) miehen sukupuolielin 
die, diata kuolla 
dildo ehkäisyvälineet 
dille tyhmä 
dinero raha 
dinner ruoka 



disco, disko(t) juhlat, kotihipat 
diva omalaatuinen 
dokata juoda alkoholipitoisia juomia 
donitsi poliisi 
dope huume 
dorka tyhmä; tylsä, ikävä 
dra 

-dra mene pois 
-dra åt helvete mene pois 

dricka juoda alkoholipitoisia juomia 
drinkata juoda alkoholipitoisia juomia 
drog(er), drogit, droogi huume 
drugs huume 
dseeiio mies 
dum tyhmä 
dumburk tietokone 
däckas olla humalassa 
dö kuolla; tylsä, ikävä 
dösä bussi, linja-auto 
dösäkortti bussilippu 
dösälippu bussilippu 
dösät rinnat 
easy yksinkertainen, helppo 
ehkäisyvälineet ehkäisyvälineet 
elak 

-elak tyhmä 
-vara elak tehdä tyhmyyksiä 

elefantti suuri, isokokoinen 
eläin ulkomaalainen 
eläkeläinen vanha mies; vanha nainen 
emäntä äiti 
emätin naisen sukupuolielin 
enkel yksinkertainen, helppo 
e-pilleri ehkäisyvälineet 
epäonnistua epäonnistua 
epätrendikäs vanhanaikainen, pois muodista 
erikoinen omalaatuinen 
erilainen omalaatuinen 
erinomainen erinomainen, hyvä 
esikaupunki esikaupunki, asumalähiö 
esku esikaupunki, asurnalähiö 
ET tyhmä 
etupylly naisen sukupuolielin 
eukko vanha nainen; nainen 
excellent erinomainen, hyvä 
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face kasvot 
fade isä 
fagget, faggot homoseksuaali 
faija isä 
faila(t)a epäonnistua 
faittaa, faitata, faittailla tapella 
fan(i) kiva, mukava 
farbror blå poliisi 
farsa isä 
fasu isä 
fatass lihava 
fate isä 
fatsa isä 
fatsi isä 
fatso lihava 
fatzu isä 
favoriitti suosittu, muodikas 
feegi pelkuri 
feekis pelkuri 
fegis, feegis pelkuri; heikko, heiveröinen 
fegu pelkuri 
feija kasvot 
feila(t)a epäonnistua 
feis(si) kasvot 
feku pelkuri 
fest juhlat, kotihipat 
festarit juhlat, kotihipat 
festata juoda alkoholipitoisia juomia 
festi(t) juhlat, kotihipat 
fet lihava; suuri, isokokoinen 
fetti suuri, isokokoinen 
fetto lihava 
fight, fighta(t)a, fightailla tapella 
fjitteri tupakka, savuke 
finländare suomalainen 
finne suomalainen 
finneläinen, finnelainen suomalainen 
finne-pajsare suomalainen 
finni suomalainen 
finnj ävel suomalainen 
finsk suomalainen 
finsku suomalainen 
finu suomalainen 
finupelle suomalainen 
firkka raha 
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fitta naisen sukupuolielin 
flaidis: ottaa flaidis tapella 
flata homoseksuaali 
flatipalli ulkomaalainen 
fleda hiukset, tukka 
flicka tyttö 
flickvän tyttöystävä 
flirttailla seurustella 
flunkata epäonnistua 
foiksamling joukko, porukka 
food, fuudi ruoka 
freestail CD-soitin 
freestail(i) korvalappustereot 
freestyle(s), freestylet, freestyli(t) korvalappustereot 
freestyle(t) kasettinauhuri 
frendi ystävä, toveri 
friend tyttöystävä 
friidu tyttö 
frilla hiukset, tukka 
frillarit korvalappustereot 
froda syödä 
fuck maata jkn kanssa 
fucked up tyhmä 
full: olla full olla humalassa 
fyffe raha 
fyrkka raha 
förbannad: olla förbannad suuttua, vihastua 
förort(ti) esikaupunki, asumalähiö; syrjäinen paikkakunta 
försvinn mene pois 
gamlis vanha mies; vanha nainen 
gammaldags vanhanaikainen, pois muodista 
gammalmodig vanhanaikainen, pois muodista 
garru tupakka, savuke 
gata esikaupunki, asumalähiö 
gay homoseksuaali 
gaysteri homoseksuaali 
get 

-get bustedjäädä kiinni 
-get eau ght jäädä kiinni 
-get lost mene pois 

getto, ghetto esikaupunki, asumalähiö; syrjäinen paikkakunta 
giddrata tapella 
giftpinne tupakka, savuke 
gimma tyttö 
gimmakaveri tyttöystävä 
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giri tyttö; tyttöystävä 
girifriend, girifrendi tyttöystävä 
girli ystävä, toveri 
gitta mene pois 
glufsa syödä 
go away mene pois 
grabb poika 
great erinomainen, hyvä 
grilli CD-soitin 
groggy: olla groggy olla humalassa 
grupp(i) joukko, porukka 
grymmi kiva, mukava 
gråsse suuri, isokokoinen 
gräs huume 
gubbe mies 
gubbe, guube vanha mies 
gumma vanha nainen 
guzz tyttö 
gyz nainen 
gå hem mene pois 
gå härifrån mene pois 
gängi joukko, porukka 
göt takapuoli 
haffata jäädä kiinni 
haivenet hiukset, tukka 
hakkaa, hakata tapella 
halailla seurustella 
handikappi saamaton, avuton 
hani tyttöystävä; poikaystävä 
harmittaa harmittaa 
harppu nainen; vanha nainen 
harrastaa musiikkia soittaa 
harrastaa seksiä maata jkn kanssa 
ha samlag med någon maatajkn kanssa 
ha sex maatajkn kanssa 
hasis huurne 
hassu kiva, mukava 
hattu lakki, päähine 
haukkua moittia, haukkua; kiusata 
haukut: antaa haukut moittia, haukkua 
hauras heikko, heiveröinen 
hauska kiva, mukava 
head pää 
heavy stuff huurne 
hedi pää 
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heikko heikko, heiveröinen; pelkuri 
heikkopeikko heikko, heiveröinen 
heikonpuoleinen heikko, heiveröinen 
heipero heikko, heiveröinen 
heittää 

-heittää henki kuolla 
-heittää laattaa oksentaa 

hell breaks loose suuttua, vihastua 
hellu ystävä, toveri 
helpiess saamaton, avuton 
helppo yksinkertainen, heippo 
hem koti 
henga(ill)a seurustella 
hento heikko, heiveröinen 
herkkä heikko, heiveröinen 
hermostua suuttua, vihastua 
hermota suuttua, vihastua 
hermot menee suuttua, vihastua 
herpaantua suuttua, vihastua 
herra mies 
hese tupakka, savuke 
hidas tyhmä 
hieno ulkomaalainen 
hiiri naisen sukupuolielin; heikko, heiveröinen 
hiiva(t) olut 
hiljainen tylsä, ikävä 
hillomunkit rinnat 
hillot rinnat 
hima koti 
himmeä ulkomaalainen 
hintelä heikko, heiveröinen 
hinttari homoseksuaali 
hintti homoseksuaali; ruotsalainen; heikko, heiveröinen 
hipat juhlat, kotihipat 
hiukset hiukset, tukka 
hoikka laiha 
home, homi koti 
homeboy ystävä, toveri 
homie ystävä, toveri 
homo homoseksuaali; ruotsalainen; poliisi; poika; tyhmä; tylsä, ikävä 
homohattu ehkäisyvälineet 
homosexual, homoseksuaali homoseksuaali 
hoopissa: olla hoopissa seurustella 
hotarit rinnat 
hotkia syödä 
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huge tupakka, savuke; suuri, isokokoinen 
huippu erinomainen, hyvä 
huitsin nevada syrjäinen paikkakunta 
hulihulat rinnat 
hullu tyhmä 
hulluilla tehdä tyhmyyksiä; suuttua, vihastua 
hulluksi: tulla hulluksi suuttua, vihastua 
hulluuntua suuttua, vihastua 
humalassa: olla humalassa olla humalassa 
humaloida olla humalassa 
humm omalaatuinen 
hunaja raha 
huora nainen 
huppelissa: olla huppelissa olla humalassa 
hurri ruotsalainen; ulkomaalainen; suomalainen 
hus koti 
hutera heikko, heiveröinen 
huugo tyhmä 
huulet suu 
huumausaine huume 
huumeet huumeet 
huus(s)i vessa 
huve, huvud pää 
hylsä tupakka, savuke 
hynsyrä naisen sukupuolielin 
hyper erinomainen, hyvä 
hyrsnut poliisi 
hyvä erinomainen, hyvä; kiva, mukava; tupakka, savuke 
hyvämielinen kiva, mukava 
hyysi vessa 
hyöli tupakka, savuke 
håkan homoseksuaali 
håkani ruotsalainen 
håltimme, håltimma välitunti 
hår hiukset, tukka 
häck takapuoli 
häfte bussilippu 
häippäse mene pois 
häipyä 

-häipyä kuolla 
-häivy mene pois 
-häivy helvettiin mene pois 
-häivy hevon kuuseen mene pois 
-häivy hiivattiin mene pois 
-häivy täältä mene pois 
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-häivy vittuun menepois 
häiritsee harmittaa 
härmäläinen suomalainen 
härnä(t)ä kiusata 
hässiä maata jkn kanssa 
hätä: olla hätä olla pulassa, vaikeuksissa 
hävitä kuolla 
hölmö tyhmä 
hönöissä: olla hönöissä olla humalassa 
höynäpää tyhmä 
höyryt nousee korvista suuttua, vihastua 
idiootti 

-idiootti tyhmä; saamaton, avuton 
-olla idiootti tehdä tyhmyyksiä 

idiot tyhmä 
ihan 

-ihan OK kiva, mukava 
-ihan yes, ihan jees kiva, mukava 

ihana kiva, mukava 
ihastunut: olla ihastunut olla rakastunut 
ihmeellinen omalaatuinen 
ihminen suomalainen 
iho pitkällä miehen sukupuolielin 
ihrakasa lihava; suuri, isokokoinen 
lika tyttö 
ilsi yksinkertainen, heippo 
iitata syödä 
ikävä ty!sä, ikävä 
ilkeä tyhmä; tylsä, ikävä 
imbesilli saamaton, avuton 
imuri suu 
inhota suuttua, vihastua 
inisijä heikko, heiveröinen 
inline(s), inhinesit rullaluistimet 
mya invalidi, vammainen 
invagapare invalidi, vammainen 
invali(i)di invalidi, vammainen; saamaton, avuton 
invandrare ulkomaalainen 
ipana pikkulapsi 
IQ tyhmä; tietokone 
lsj isä 
iskä isä 
iso suuri, isokokoinen; lihava; vahva, voimakas 
isoluinen suuri, isokokoinen 
iso luusto suuri, isokokoinen 
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isonkokoinen suuri, isokokoinen 
isse olut 
isukki isä 
isä isä 
isäntä isä 
isäpappa isä 
itikka pikkulapsi; heikko, heiveröinen 
itkettää harmittaa 
itserakas omalaatuinen 
jees kiva, mukava 
jengijoukko, porukka 
jenki raha 
jepar(d)i poliisi 
jeppe poika; poliisi 
jobbinen tylsä, ikävä 
jointti huume; tupakka, savuke 
joukko joukko, porukka 
joutua karhunrautaan jäädä kiinni 
joutua kiinni jäädä kiinni 
juggo ulkornaalainen 
juhlatjuhlat, kotihipat 
jumbo miehen sukupuolielin 
jumiin: jäädä jumiin jäädä kiinni 
jumissa: olla jumissa olla pulassa, vaikeuksissa 
jumppakengät lenkkitossut 
jumppatossut lenkkitossut 
juna maanalainen 
juntti 

-juntti suomalainen; tyhmä 
-juntti paikka syrjäinen paikkakunta 

juoda juoda alkoholipitoisia juomia 
juoksukengät lenkkitossut 
juopotella juoda alkoholipitoisia juomia; olla humalassa 
juoppo: olla juoppo olla humalassa 
juovuksissa: olla juovuksissa olla humalassa 
juppinalle matkapuhelin 
jurrissa: olla jurrissa olla humalassa 
juuso pelkuri 
juuttua jäädä kiinni 
jykittää maatajkn kanssa 
jiinge poika 
jäbä poika; poikaystävä 
jäkättää moittia, haukkua 
jäljessä vanhanaikainen, pois muodista 
jämerä suuri, isokokoinen 
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jämä tupakka, savuke 
jäniksenä: olla jäniksenä olla luvatta poissa 
jänis pelkuri 
jänishousu pelkuri 

j änispöksy pelkuri 
jännä kiva, mukava 
jäppinen poika 
jäpä poika 
jätkä, jätka poika; poikaystävä; mies; suomalainen 
jätkäfrendi poikaystävä 
jätkäkamu poikaystävä 
jätkäkaveri poikaystävä 
jätte suuri, isokokoinen 
jättestor suuri, isokokoinen 
jätti suuri, isokokoinen; lihava 
jättiläinen suuri, isokokoinen 
jättimäinen suuri, isokokoinen 
jäädä 

-jäädäjumiinjäädä kiinni 
-jäädä kiikkiinjäädä kiinni 
-jäädä nalkkiinjäädä kiinni 

jöka maatajkn kanssa 
jölliä maata jkn kanssa 
kaali pää 
kaappi suuri, isokokoinen 
kaataa juoda alkoholipitoisia juomia 
kaduttaa, katua harmittaa 
kaheli tyhrnä; saamaton, avuton 
kahiseva raha 
kakara pikkulapsi; pieni, pienikokoinen 
kakkuli pää 
kakru pikkulapsi 
kakstatvanen tyhmä 
kalja olut 
kallo pää 
kama huurne 
kamu ystävä, toveri; poikaystävä 
kana pelkuri 
kangas poika 
kankku takapuoli 
kapea laiha 
karata olla luvatta poissa 
karhu vahva, voirnakas; suuri, isokokoinen 
karvat hiukset, tukka 
kasetti äänilevy 
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kasettinauhuri kasettinauhuri 
kasettipelaaja kasettinauhuri 
kasettisoitin kasettinauhuri 
kashi raha 
kassettspelare kasettinauhuri 
kasvot kasvot 
katoa mene pois 
kaupunki keskikaupunki 
kautsu ehkäisyvälineet 
kaveri ystävä, toveri; poika; poikaystävä 
kebabi ulkomaalainen 
kef tylsä, ikävä 
kehua kerskua, kerskailla 
keijo homoseksuaali 
kekkerit juhlat, kotihipat 
keljuttaa harmittaa 
kemut juhlat, kotihipat 
kengät lenkkitossut 
keppa lakki, päähine 
keppi laiha; pieni, pienikokoinen 
keps(i) lakki, päähine 
kersa pikkulapsi 
kerskailla, kerskua kerskua, kerskailla 
keskikaupunki keskikaupunki 
keskusta keskikaupunki 
kessu tupakka, savuke 
keuhkot rinnat 
kiikkiin: jäädä kiikkiin jäädä kiinni 
kiimassa: olla kiimassa olla rakastunut; seurustella 
kiinni 

-jäädä kiinnijäädä kiinni 
-olla kiinni olla pulassa, vaikeuksissa 

kiinnostunut: olla kiinnostunut olla rakastunut 
kikkeli miehen sukupuolielin 
kiljua moittia, haukkua 
kille poika; poikaystävä 
kiltti kiva, mukava 
kimma tyttö; nainen 
kimmakaveri tyttöystävä 
kimpaantua suuttua, vihastua 
kimpassa: olla kimpassa seurustella 
kinastella, kinastaa tapella 
kingi kiva, mukava; erinomainen, hyvä; suomalainen 
kinkku takapuoli 
kipari poliisi 
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kirkko keskikaupunki 
kiroilla moittia, haukkua 
kissa tyttö; nainen 
Kissalan pojat poliisi 
kita suu 
kiusata kiusata; moittia, haukkua 
kiva kiva, mukava 
kivikautinen vanhanaikainen, pois muodista 
kleeni(s) heikko, heiveröinen 
klippa varastaa 
kläppi pikkulapsi 
knark(ki) huume 
knasa jäädä kiinni; epäonnistua 
knulla(ta), knullaa maata jkn kanssa 
knycka varastaa 
knöpö tyhmä 
koda koti 
koff(i) olut 
koinia maata jkn kanssa 
koja koti 
kolikko raha 
komhyra naisen sukupuolielin 
komisaario poliisi 
kompis ystävä, toveri 
kondom, kondo(o)mi ehkäisyvälineet 
kone tietokone 
konstaapeli poliisi 
konsu ehkäisyvälineet 
kookas vahva, voimakas 
koominen kiva, mukava 
korpi syrjäinen paikkakunta 
kortsu ehkäisyvälineet 
kortti bussilippu 
korvakuulokkeet korvalappustereot 
korvalappustereot CD-soitin 
korvalaput korvalappustereot 
korvi miehen sukupuolielin 
kossu olut 
koti koti 
kotihipat juhlat, kotihipat 
kotsa koti 
kova vahva, voimakas 
kriisi: olla kriisi olla pulassa, vaikeuksissa 
krubb(i) ruoka 
kräkas oksentaa 
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krääsä huume 
kröka juoda alkoholipitoisia juornia 
kuiva tylsä, ikävä 
kuk miehen sukupuolielin 
kul kiva, mukava 
kull miehen sukupuolielin 
kulta raha 
kulti tyttöystävä; poikaystävä 
kuitsi poikaystävä 
kumi ehkäisyvälineet 
kumma omalaatuinen 
kummallinen omalaatuinen 
kundi poika; poikaystävä; mies 
kundikamu poikaystävä 
kundikaveri poikaystävä 
kunnon mies suornalainen 
kuole mene pois 
kuolla kuolla 
kuolla kupsahtaa kuolla 
kuollut tylsä, ikävä 
kupit rinnat 
kupsahtaa kuolla 
kurakyrpä ulkomaalainen 
kuravittu ulkomaalainen 
kurja tylsä, ikävä; saamaton, avuton 
kusessa: olla kusessa olla pulassa, vaikeuksissa; olla rakastunut 
kusipaikka vessa 
kusipää tyhmä; ulkomaalainen 
kutrit hiukset, tukka 
kuuli kiva, mukava 
kuulokkeet korvalappustereot 
kvinna nainen 
kylpyhuone vessa 
kylä esikaupunki, asumalähiö; keskikaupunki 
kynsi tupakka, savuke 
kyrpä miehen sukupuolielin 
kyttä poliisi 
kåta seurustella 
kåt(i): olla kåt(i) olla rakastunut 
käft suu 
kähnätä tapella 
kähveltää varastaa 
käk ruoka 
käka syödä 
kämmi tyhmä; saamaton, avuton 
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kämmiä tehdä tyhmyyksiä 
kämppä koti 
kännikala: olla kännikala olla humalassa 
kännissä: olla kännissä olla humalassa 
kännitellä olla humalassa 
kännit: ottaa kännit juoda alkoholipitoisia juomia 
känny(kkä) matkapuhelin 
kännäillä juoda alkoholipitoisia juomia 
kännä(ri) matkapuhelin 
kännätä juoda alkoholipitoisia juomia; olla humalassa 
käntsy matkapuhelin 
känä matkapuhelin 
känö olut 
käppänä vanha mies 
käpykylä syrjäinen paikkakunta 
kärppä pieni, pienikokoinen 
kärring vanha nainen 
kär: vara kär olla rakastunut 
kärähtää jäädä kiinni 
käsi maassa: olla käsi maassa olla humalassa 
käsä raha 
kätsätä jäädä kiinni 
kävellä pienten vaaleanpunaisten pilvien päällä olla rakastunut 
kääkkä vanha nainen; vanha mies 
kääpiö pieni, pienikokoinen 
kääpiöinen pieni, pienikokoinen 
köyhä heikko, heiveröinen; saamaton, avuton 
laari vessa 
laatata oksentaa 
laatikko tietokone 
laatta 

-heittää laattaa oksentaa 
-laatta Ientää oksentaa 

tack: bli tack suuttua, vihastua 
lahjakas erinomainen, hyvä 
laiha laiha; pieni, pienikokoinen; heikko, heiveröinen 
laihuliini heikko, heiveröinen 
lailliz pieni, pienikokoinen 
laiska heikko, heiveröinen 
lakki lakki, päähine 
lakupekka ulkomaalainen 
lande syrjäinen paikkakunta; esikaupunki, asumalähiö 
lankku pieni, pienikokoinen 
Lapin kulta olut 
lappu bussilippu 
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lapsi pikkulapsi 
large suuri, isokokoinen 
large ass lihava 
lat saamaton, avuton 
lauma joukko, porukka 
lauta rullalauta 
lebb, lebba, lebbi, lebo, lebu homoseksuaali 
ledsen: vara ledsen harmittaa 
lehmä nainen; vanha nainen; sisko; suuri, isokokoinen 
leidi nainen; tyttöystävä; vanha nainen 
leikki yksinkertainen, heippo 
leipäläp(p)i suu 
leipäläppä suu 
leksaker ehkäisyvälineet 
lenkkarit lenkkitossut 
lenkkikengät lenkkitossut 
lenkkitossut lenkkitossut 
lensmanni poliisi 
lepo välitunti 
lepso, lepsu homoseksuaali 
lesbis homoseksuaali 
lesbo, lespo homoseksuaali 
lesotella kerskua, kerskailla 
lespinen homoseksuaali 
letku miehen sukupuolielin 
letti hiukset, tukka 
leuhkia kerskua, kerskailla 
leveillä kerskua, kerskailla 
leveä lihava; suuri, isokokoinen 
levy äänilevy 
liemessä: olla liemessä olla pulassa, vaikeuksissa 
ligga med någon maata jkn kanssa 
lihaksikas vahva, voimakas 
lihapulla lihava; suuri, isokokoinen 
lihava suuri, isokokoinen 
lihavansorttinen lihava 
liidellä luistella 
likka tyttö; tyttöystävä 
likkafrendi tyttöystävä 
likkakamu tyttöystävä 
likkakaveri tyttöystävä 
liksa raha 
lillen pieni, pienikokoinen 
linja-auto bussi, linja-auto 
linj a-autokortti bussilippu 
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linja-autolippu bussilippu 
linkkari bussi, linja-auto 
linkkarilippu bussilippu 
linkki bussi, linja-auto 
linkku bussi, linja-auto; pieni, pienikokoinen 
lintsata olla luvatta poissa 
lintsika bussi, linja-auto 
lintskari bussi, linja-auto 
tippa lakki, päähine 
lippalakki lakki, päähine 
lippis lakki, päähine 
lippu bussilippu 
lipputanko laiha 
lirissä: olla lirissä olla pulassa, vaikeuksissa 
lirupaikka vessa 
liten pieni, pienikokoinen 
lollot rinnat 
lopettaa lusiminen kuolla 
love: be in love olla rakastunut 
lovena: olla lovena olla rakastunut 
lovessa: olla lovessa olla rakastunut 
LP(-levy) äänilevy 
luffare saamaton, avuton 
luikero laiha 
luikku laiha 
luistaa olla luvatta poissa 
luistella luistella 
luistimet rullaluistimet 
luu heikko, heiveröinen; laiha 
luukasa laiha 
luukeppi laiha 
luuranko pieni, pienikokoinen; heikko, heiveröinen 
luuri matkapuhelin 
luusata epäonnistua 
luuseri pelkuri; saamaton, avuton 
luuviulu heikko, heiveröinen; laiha; pieni, pienikokoinen 
lyhyt pieni, pienikokoinen 
lyyli tyttö 
lyödä veitsellä tapella 
lngben suuri, isokokoinen 
långsam tylsä, ikävä 
lähteä 

-lähde mene pois 
-lähde liitämään mene pois 
-lähde lätkimään mene pois 
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-lähde menemään mene pois 
-lähde pois mene pois 
-lähde veke mene pois 
-lähde vetämään mene pois 
-lähde vitomaan mene pois 
-lähde vittuun mene pois 

läjä joukko, porukka 
längre borta syrjäinen paikkakunta 
läppar suu 
läppi suu; pikkulapsi 
lärppä kasvot; suu 
lärtsä kasvot 
lärveissä: olla lärveissä olla humalassa 
lärvi kasvot; suu 
läski lihava; suuri, isokokoinen 
läskikasa suuri, isokokoinen 
läskimooses lihava; suuri, isokokoinen 
läskipata suuri, isokokoinen 
lätkässä: olla lätkässä olla rakastunut; seurustella 
lätsä lakki, päähine 
lätt yksinkertainen, heippo 
lätty kasvot 
lääke huume 
löhöillä rannalla ottaa aurinkoa 
löntti suuri, isokokoinen 
lörppö miehen sukupuolielin 
lössi joukko, porukka 
lötskä heikko, heiveröinen 
maa äiti 
maalaisj unttila syrjäinen paikkakunta 
maalaispaikka syrj äinen paikkakunta 
maanalainen maanalainen 
maata jkn kanssa rnaatajkn kanssa 
maffia joukko, porukka 
mahtava erinomainen, hyvä; suuri, isokokoinen 
maiskutella syödä 
makea erinomainen, hyvä; suosittu, muodikas 
makkara miehen sukupuolielin 
mami äiti 
mamis pelkuri 
mamm äiti 
mamma äiti 
mamman poika pelkuri 
mamman tyttö pelkuri 
mammara vanha nainen 
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mamo pelkuri 
mamsing äiti 
mamuli äiti 
man mies; poika; poikaystävä 
mani raha 
mankka kasettinauhuri; CD-soitin 
manne mies; ulkomaalainen 
manni mies 
massi raha 
mat ruoka 
maukas erinomainen, hyvä 
MD äänilevy; korvalappustereot 
megaiso suuri, isokokoinen 
mekkaloida moittia, haukkua 
meloner rinnat 
melonit rinnat 
meloonat rinnat 
mennä 

-mene mene pois 
-mene helvettiin mene pois 
-menejo mene pois 
-mene minne kerkeät mene pois 
-mene mummolaan mene pois 
-mene muualle mene pois 
-mene pois menepois 
-mene tiehesi mene pois 
-mene vittuun mene pois 
-mennä paskalle epäonnistua 
-mennä pilalle epäonnistua 
-mennä pois mennäpois 
-mennä päin helvettiä epäonnistua 
-mennä päin mäntyä epäonnistua 
-mennä päin persettä epäonnistua 
-mennä päin vittua epäonnistua 
-mennä sänkyyn maatajkn kanssa 

metka tyhmä; omalaatuinen 
metro maanalainen 
metsä syrjäinen paikkakunta; esikaupunki, asumalähiö 
miehen sukupuolielin miehen sukupuolielin 
mielipuolistella suuttua, vihastua 
mies mies; poika; poikaystävä 
mieskamu poikaystävä 
miespuolinen mies 
miesystävä poikaystävä 
mimmi tyttö 
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minh pieni, pienikokoinen 
minichip pieni, pienikokoinen 
minimaalinen pieni, pienikokoinen 
mirri nai sen sukupuolielin 
misslyckas epäonnistua 
mob(b)ata, mobba(a), moppaa kiusata; moittia, haukkua 
mobi(i)li, mobi(l) matkapuhelin 
moderni suosittu, muodikas 
moittia moittia, haukkua 
mojo ystävä, toveri; invalidi, vammainen; juhlat, kotihipat 
mokailla tehdä tyhmyyksiä 
mokata epäonnistua; tehdä tyhmyyksiä 
mokkakikkeli ulkomaalainen 
mollikkaa: ottaa mollikkaa ottaa aurinkoa 
molo pelkuri 
mommo vanha nainen 
money raha 
mongo invalidi, vammainen; tyhmä 
mongoliidi invalidi, vammainen 
monsteri suuri, isokokoinen 
morkata, morkkaa moittia, haukkua; kiusata 
morsa äiti 
motheri äiti 
mount everest suuri, isokokoinen 
mucka tapella 
mude äiti 
muffi naisen sukupuolielin 
muija nainen; tyttö; tyttöystävä; äiti; vanha nainen 
muikku pikkulapsi 
mukava kiva, mukava 
muksu pikkulapsi 
mulatti ulkomaalainen 
mulkku miehen sukupuolielin; tyhmä; tylsä, ikävä 
mullig lihava; suuri, isokokoinen 
mummeli vanha nainen; äiti 
mummo vanha nainen; äiti 
mummu vanha nainen 
mun suu 
muna miehen sukupuolielin 
munakuula miehen sukupuolielin 
munat miehen sukupuolielin 
munata epäonnistua; tehdä tyhmyyksiä 
munia tehdä tyhmyyksiä 
munkit rinnat 
munkki poliisi 
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munni suu 
muodinmukainen suosittu, muodikas 
muona ruoka 
muori vanha nainen 
murkina ruoka 
murkinoida syödä 
mus naisen sukupuolielin 
museo vanhanaikainen, pois muodista 
muskelbeng vahva, voimakas 
muskelikas vahva, voimakas 
muskeliknutte vahva, voimakas 
mussuttaa syödä 
mustalainen ulkomaalainen 
mustamaija poliisi 
mustapää ulkomaalainen 
mutakallo ulkomaalainen 
mutakuono ulkomaalainen; saamaton, avuton 
mutapässi ulkomaalainen 
mutapää ulkomaalainen 
mute äiti 
mutiainen ulkomaalainen 
mutis ulkomaalainen 
mutsi äiti 
mutsku ulkomaalainen 
mutteri äiti 
mutti äiti 
mutu ulkomaalainen 
munmio äiti; isä 
muurahainen heikko, heiveröinen 
myra pieni, pienikokoinen 
myrkkypinni tupakka, savuke 
myssy lakki, päähine 
mårten raha 
mälsä tylsä, ikävä 
mänkki suuri, isokokoinen; lihava 
mäntti tyhmä; tylsä, ikävä 
mässyttää syödä 
mässätä syödä 
mättää suuhun syödä 
möhlätä tehdä tyhmyyksiä 
mökki koti 
mössy, mössa lakki, päähine 
mössöttää syödä 
naama kasvot 
naamavärkki kasvot 
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naida maatajkn kanssa 
naikkonen nainen 
naimisissa: olla naimisissa seurustella 
nainen nainen; tyttöystävä; tyttö; heikko, heiveröinen 
naisen sukupuolielin naisen sukupuolielin 
naisihminen nainen 
naispuolinen nainen 
naisystävä tyttöystävä 
nakit silmillä: olla nakit silmillä olla humalassa 
nakki miehen sukupuolielin; pikkulapsi 
nalkkiin: jäädä nalkkiin jäädä kiinni 
nallata varastaa 
nalle matkapuhelin 
nallukka matkapuhelin 
nami olut 
napata varastaa 
napero pikkulapsi; miehen sukupuolielin 
nappula poika; pikkulapsi 
narkki huume 
nassaa jäädä kiinni 
nassu kasvot 
nasta kiva, mukava 
natsa tupakka, savuke 
nauhuri kasettinauhuri 
neekeri ulkomaalainen 
neiti tyttö 
nekru ulkomaalainen 
nero erinomainen, hyvä 
nice kiva, mukava 
nokia matkapuhelin 
nokka suu 
nolla saamaton, avuton 
nolo tylsä, ikävä 
norsu miehen sukupuolielin 
nostyle vanhanaikainen, pois muodista 
nousiainen miehen sukupuolielin 
nowhere syrjäinen paikkakunta 
nuija tyhmä; pää 
nukkua maatajkn kanssa 
nukkumapaikka koti 
nullia maatajkn kanssa 
nuppi pää 
nussia maatajkn kanssa 
nylle kasvot 
nynny pelkuri; heikko, heiveröinen; tylsä, ikävä 
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nyppii harmittaa 
nyrkintapettava pieni, pienikokoinen 
nyrkit esiin tapella 
nyrkkeillä tapella 
nysse linja-auto 
nyysiä varastaa 
nännit rinnat 
nöffö ja röffö poliisi 
nöf nöf poliisi 
nörtti vanhanaikainen, pois muodista; saamaton, avuton; tylsä, ikävä; pelkuri 
nössö pelkuri; tylsä, ikävä; tyhmä 
oggy huume 
ohut laiha 
OK, oukei kiva, mukava 
oksentaa oksentaa 
olée kiva, mukava 
oleskella seurustella 
olla 

-olla seurustella 
-olla belak tehdä tyhmyyksiii 
-olla besviken harm ittaa 
-olla full olla humalassa 
-olla förbannad suuttua, vihastua 
-olla groggy olla humalassa 
-olla hoopissa seurustella 
-olla humalassa olla humalassa 
-olla huppelissa olla humalassa 
-olla hätä olla pulassa, vaikeuksissa 
-olla hönöissä olla humalassa 
-olla idiootti tehdä lyhmyyksiä 
-olla ihastunut olla rakastunut 
-olla jumissa olla pulassa, vaikeuksissa 
-ollajuoppo olla humalassa 
-olla juovuksissa olla humalassa 
-ollajurrissa olla humalassa 
-olla j  äniksenä olla luvattapoissa 
-olla kiimassa olla rakastunut; seurustella 
-olla kiinni olla pulassa, vaikeuksissa 
-olla kiinnostunut olla rakastunut 
-olla kimpassa seurustella 
-olla kriisi olla pulassa, vaikeuksissa 
-olla kusessa olla pulassa, vaikeuksissa 
-olla kåt(i) olla rakastunut 
-olla kännikala olla humalassa 
-olla kännissä olla humalassa 
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-olla käsi maassa olla humalassa 
-olla liemessä olla pulassa, vaikeuksissa 
_olla lirissä olla pulassa, vaikeuksissa 
-olla lovena olla rakastunut 
-olla lovessa olla rakastunut 
-olla luvatta poissa olla luvatta poissa 
-olla lärveissä olla humalassa 
-olla lätkässä seurustella; olla rakastunut 
-olla naimisissa seurustella 
-olla nakit silmillä olla humalassa 
-olla one-night-stand maatajkn kanssa 
-olla ongelmia olla pulassa, vaikeuksissa 
-olla onnessa olla humalassa; juoda alkoholipitoisiajuomia 
-olla packad olla humalassa 
-olla pari seurustella 
-olla perseestä tylsä, ikävä; tyhmä 
-olla pihkassa olla rakastunut 
-olla poissa olla humalassa 
-olla problem, probleemia olla pulassa, vaikeuksissa 
-olla prosenttia vahva, voimakas 
-olla pulassa olla pulassa, vaikeuksissa 
-olla päissään olla humalassa 
-olla pöhnässä olla humalassa 
-olla rakastunut olla rakastunut 
-olla sekaisin olla humalassa 
-olla seksiä maatajkn kanssa 
-olla shitissä olla pulassa, vaikeuksissa 
-olla sängyssä maatajkn kanssa 
-olla tuiterissa olla humalassa 
-olla ute vanhanaikainen, pois muodista 
-olla vaikeuksissa olla pulassa, vaikeuksissa 
-olla vittumainen tehdä tyhmyyksiä 
-olla yhdessä seurustella; olla rakastunut 

olut olut 
oma omalaatuinen 
omantyylinen omalaatuinen 
omituinen omalaatuinen 
ornodern(i) vanhanaikainen, pois muodista 
one-night-stand: olla one-night-stand maatajkn kanssa 
ongelmia: olla ongelmia olla pulassa, vaikeuksissa 
onnessa: olla onnessa juoda alkoholipitoisia juomia; olla humalassa 
onneton tylsä, ikävä 
onni olut; huume 
oranki lihava 
oravannahka raha 
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originell omalaatuinen 
ottaa varastaa 
ottaa 

-ottaa aurinkoa ottaa aurinkoa 
-ottaa flaidis tapella 
-ottaa kännit juoda alkoholipitoisiajuomia 
-ottaa mollikkaa ottaa aurinkoa 
-ottaa pattiin harm ittaa 
-ottaa päähän harmittaa 
-ottaa päästä harm ittaa 

out vanhanaikainen, pois muodista 
outo omalaatuinen; tylsä, ikävä 
outsider ulkomaalainen 
ovela tyhmä 
oxe vahva, voimakas 
paa isä 
packad: olla packad olla humalassa 
pahaa: tehdä pahaa tehdä tyhmyyksiä 
paikallinen alkuasukas ruotsalainen 
painia sängyssä maatajkn kanssa 
painua 

-painu menepois 
-painu helvettiin menepois 
-painu muualle mene pois 
-painu vittuun menepois 

pakolainen ulkomaalainen 
paksu lihava; suuri, isokokoinen 
paksupää tyhrnä 
palaa pinna suuttua, vihastua 
palli miehen sukupuolielin 
pallo pää 
pallot rinnat 
pamputtaa maatajkn kanssa 
paneskella maata jkn kanssa 
panna rnaatajkn kanssa 
papa isä 
pappa isä; vanha mies; mies 
pappa blå poliisi 
pappalainen vanha mies 
pappara mies; vanha mies 
papparainen vanha mies 
papps(i) isä 
paras erinomainen, hyvä; suomalainen 
parasta kiva, mukava 
pan: olla pari seurustella 



parra raha 
partaj juhlat, kotihipat 
party juhlat, kotihipat 
paska saamaton, avuton; tylsä, ikävä; tyhmä 
paskahousu pelkuri; tylsä, ikävä 
paskahuone vessa 
paskahuus(s)i vessa 
paskahytti vessa 
paskalakki poliisi 
paskalle: mennä paskalle epäonnistua 
paskatalo vessa 
paskiainen tyhmä 
paskis vessa 
patit rinnat 
patittaa harmittaa 
pattar(it) rinnat 
patti 

-ottaa pattiin harm ittaa 
-patti pää 
-pistää pattiin harm ittaa 

paukuttaa kuonoon tapella 
paussi välitunti 
PC tietokone 
peelo miehen sukupuolielin 
peffa takapuoli 
pehko hiukset, tukka 
pehva takapuoli 
Pekan pojat poliisi 
pela(t)a soittaa 
pelokas pelkuri 
pelto syrjäinen paikkakunta 
pemppu takapuoli 
pengar raha 
pengi raha 
penikka pikkulapsi 
penis miehen sukupuolielin 
penska pikkulapsi 
pensku pikkulapsi 
pentu pikkulapsi 
peppu takapuoli 
perfekt erinomainen, hyvä 
persaus takapuoli 
perse takapuoli 
perseenreikä takapuoli 
perseestä: olla perseestä tylsä, ikävä; tyhmä 
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peruna ruotsalainen; poliisi 
peruukki hiukset, tukka 
perä takapuoli 
peseta raha 
pessaari ehkäisyvälineet 
pesä koti 
pete tupakka, savuke 
petsko poliisi 
phat lihava 
pickalurven: vara på pickalurven olla humalassa 
pieksiä tapella 
pienensorttinen laiha 
pieni pieni, pienikokoinen; pikkulapsi; heikko, heiveröinen 
pieniluinen pieni, pienikokoinen 
piestä tapella 
pihafestit juhlat, kotihipat 
pihistää varastaa 
pihkassa: olla pihkassa olla rakastunut 
pihvi vahva, voimakas 
pikku pieni, pienikokoinen 
pikku + etunimi (esim. pikku erkki) miehen sukupuolielin 
pikku-burk tietokone 
pikku finlandia esikaupunki, asumalähiö 
pikkuinen pieni, pienikokoinen; heikko, heiveröinen; pikkulapsi 
pikkuipana pikkulapsi 
pikkukakara pikkulapsi 
pikkulapsi pikkulapsi 
pikkupaska pikkulapsi; pieni, pienikokoinen 
pikkupentu pikkulapsi 
pikkupää pikkulapsi 
pikkuruinen pieni, pienikokoinen 
pikkuvauva pikkulapsi 
pilalle: mennä pilalle epäonnistua 
pilkata kiusata 
pillastua suuttua, vihastua 
pilleri ehkäisyvälineet 
pillu naisen sukupuolielin; tyttö; tyttöystävä 
pillunreikä naisen sukupuolielin 
pilluttaa harmittaa 
pilsneri olut 
pilvi huume; tupakka, savuke 
pima tyttö 
pimeä tyhmä 
pimpelipompelit rinnat 
pimpero naisen sukupuolielin 
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pimppa naisen sukupuolielin 
pimppaloora naisen sukupuolielin 
pimppara naisen sukupuolielin 
pimppi naisen sukupuolielin 
pimpsa naisen sukupuolielin 
pimpulitissit rinnat 
pimputtaa soittaa 
pimssa naisen sukupuolielin 
pimu tyttö; tyttöystävä; tyhmä 
pinkkura laiha 
pinnata olla luvatta poissa 
pipo lakki, päähine 
pippa maatajkn kanssa 
pippalot juhlat, kotihipat 
pippeli miehen sukupuolielin 
pirskeet juhlat, kotihipat 
piruilla tehdä tyhmyyksiä 
piruttaa harmittaa 
pise olut 
pisst tylsä, ikävä 
pistää pattlin harmittaa 
pitkulainen suuri, isokokoinen 
pitkä suuri, isokokoinen 
pitkäveteinen tylsä, ikävä 
pitää seksiä maata jkn kanssa 
pjuke oksentaa 
pjukkaa oksentaa 
p-kudde ehkäisyvälineet 
planka laiha 
Plattan-boy ulkomaalainen 
play soittaa 
plikka tyttö 
pläsi kasvot 
poika poika; poikaystävä 
poikafrendi poikaystävä 
poikakamu poikaystävä 
poikakaveri poikaystävä 
poikaystävä poikaystävä 
pois muodista vanhanaikainen, pois muodista 
poissa: olla poissa olla hurnalassa 
poistu mene pois 
poitsu poika; poikaystävä 
pojke poika 
poj kvän poikaystävä 
poju poika; poikaystävä 
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pojukaveri poikaystävä 
poka poika 
polare ystävä, toveri 
pole poliisi 
poliisi poliisi 
polis poliisi 
pollari poliisi 
poppis suosittu, muodikas 
populär, populääri suosittu, muodikas 
poro suuri, isokokoinen 
poron kusi olut 
porukka joukko, porukka 
posket, poski kasvot 
possu lihava; poliisi 
potatisgris poliisi 
potuttaa harmittaa 
power vahva, voimakas 
povet rinnat 
p-piller(i) ehkäisyvälineet 
preventivmedel ehkäisyvälineet 
problem, probleemi: olla problem, probleemia olla pulassa, vaikeuksissa 
proffs erinomainen, hyvä 
proidi veli 
prosenttia: olla prosenttia vahva, voimakas 
prutsi veli 
prönsyttää harmittaa 
pröystäillä kerskua, kerskailla 
p-stav ehkäisyvälineet 
psyko tyhmä 
pucko tyhmä 
puhelin matkapuhelin 
puhku matkapuhelin 
puhua paskaa moittia, haukkua 
pukki poika 
pulassa: olla pulassa olla pulassa, vaikeuksissa 
pullero lihava; suuri, isokokoinen 
pullu takapuoli 
pullukka lihava 
pulveri huume 
pummia varastaa 
punkero lihava 
puo takapuoli 
purkki tietokone 
puskurit rinnat 
pussailla seurustella 
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pussi bussi, linja-auto 
putki maanalainen 
puucee vessa 
pylly takapuoli 
pytteliten pieni, pienikokoinen 
pyöreä suuri, isokokoinen; lihava 
pyöriä olla humalassa 
päin 

-mennä päin helvettiä epäonnistua 
-mennä päin mäntyä epäonnistua 
-mennä päin persettä epäonnistua 
-mennä päin vittua epäonnistua 

päissään: olla päissään olla humalassa 
pälli tyhmä 
pänniä harmittaa 
pärstä kasvot; pää 
pätkä pieni, pienikokoinen 
pää pää; kasvot 
päähine lakki, päähine 
päähän: ottaa päähän harmittaa 
pääkallo pää 
pääkarvat hiukset, tukka 
päästä: ottaa päästä harmittaa 
pöhkö tyhmä 
pöhlö tyhmä 
pöhnässä: olla pöhnässä olla humalassa 
pöka maata jkn kanssa 
pökkiä maatajkn kanssa 
pöksiä maata jkn kanssa 
pökähtää kuolla 
pököpää tyhmä 
pöljä tyhmä 
pötjäillä tehdä tyhmyyksiä 
pölliä varastaa 
pöllö tyhmä 
pönttö tyhmä; tietokone; vessa 
pörjä tyhmä 
pörrö hiukset, tukka 
quinna nainen 
racka varastaa 
radio kasettinauhuri 
radionauhuri kasettinauhuri 
raha raha 
raha-automaatti äiti 
rahna raha 
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rahnu raha 
raivostua suuttua, vihastua 
raivota suuttua, vihastua 
rakas tyttöystävä; poikaystävä 
rakastella maatajkn kanssa 
rakastunut: olJa rakastunut olla rakastunut 
rankka tylsä, ikävä 
rasittava tylsä, ikävä 
rast(i) välitunti 
ratikka maanalainen; bussi, linja-auto 
ratikkakortti bussilippu 
ratsastaa maata jkn kanssa 
raukka saamaton, avuton; heikko, heiveröinen 
raukkamainen saamaton, avuton 
raukkis pelkuri 
reikä suu 
remmi joukko, porukka 
remsa bussilippu 
rento kiva, mukava; yksinkertainen, heippo 
repiä suuttua, vihastua 
reta, retata kiusata 
riehua tapella 
riidellä tapella 
riipiä harmittaa 
rinnat rinnat 
riski nainen vanha nainen 
riski(s) vahva, voimakas 
risukasa heikko, heiveröinen 
robba varastaa 
rolerblejtsit rullaluistimet 
rolig kiva, mukava 
rollerblades rullaluistimet 
rollerit, rollarit rullaluistimet 
ronski vahva, voimakas 
ropo raha 
roul rullalauta 
rouva nainen; vanha nainen 
ruipelo pieni, pienikokoinen; heikko, heiveröinen; laiha 
rullalauta rullalauta 
rullaluistimet rullaluistimet 
rulla(ri)t rullaluistimet 
rulibräda rullalauta 
rullikset rullaluistimet 
rullskridskor rullaluistimet 
ruma vanhanaikainen, pois muodista 
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rumpa takapuoli 
rund suuri, isokokoinen 
runkkari poika; tyhmä 
ruoho huume 
ruoka ruoka 
ruotsalainen ruotsalainen; homoseksuaali 
ruskettua, ruskettaa ottaa aurinkoa 
ryhmäjoukko, porukka 
ryssiä epäonnistua 
ryssä(läinen) ulkomaalainen 
ryyppyjuhla(t) juhlat, kotihipat 
ryypätä juoda alkoholipitoisia juomia 
ryöstää varastaa 
ryövätä varastaa 
rädd hare pelkuri 
rähjätä moittia, haukkua; suuttua, vihastua 
räjähtää suuttua, vihastua 
räksyttää moittia, haukkua 
räkänokka pikkulapsi 
rämppää soittaa 
rämpyttää soittaa 
räppänä pieni, pienikokoinen 
rätti vanhanaikainen, pois muodista 
rättipää ulkomaalainen 
rääkkää kiusata 
rääpäle heikko, heiveröinen; laiha 
rölliä varastaa 
rössi tupakka, savuke 
rööki tupakka, savuke 
röövi takapuoli 
saada pillua maatajkn kanssa 
saada raivokohtaus suuttua, vihastua 
safka ruoka 
safkata syödä 
sairas tyhmä; saamaton, avuton 
sairas päästä tyhmä 
sakkijoukko, porukka 
sapettaa harniittaa 
sapuska ruoka 
savu(ke) tupakka, savuke 
savukeppi tupakka, savuke 
savupää ulkomaalainen 
savutikku tupakka, savuke 
sekaisin: olla sekaisin olla humalassa 
seksailla maata jkn kanssa 
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seksitellä maatajkn kanssa 
seksiä: olla seksiä maata jkn kanssa 
sen vanhanaikainen, pois muodista 
seniili saamaton, avuton 
seteli raha 
setä mies; vanha mies 
seura joukko, porukka 
seurustella seurustella 
sexikalut ehkäisyvälineet 
sexiä maata jkn kanssa 
sextailla maatajkn kanssa 
shillailla seurustella 
shit 

-be in deep shit olla pulassa, vaikeuksissa 
-olla shitissä olla pulassa, vaikeuksissa 

shola varastaa 
shorty pieni, pienikokoinen 
shysti kiva, mukava 
siisti kiva, mukava; suosittu, muodikas 
siitin miehen sukupuolielin 
sika poliisi; lihava 
sikahyvä erinomainen, hyvä 
simppeli yksinkertainen, heippo 
simpukka naisen sukupuolielin 
sinivuokko poliisi 
sipulit rinnat 
siro pieni, pienikokoinen; heikko, heiveröinen 
sisar sisko 
sisko sisko 
sisteri sisko 
siti keskikaupunki 
sitä: tehdä sitä maatajkn kanssa 
sjunde himlen: vara i sjunde himlen olla rakastunut 
skalle pää 
skate rullalauta 
skateboard(i) rullalauta 
skeitata, skeittaa, skeidata luistella 
skeitboordi rullalauta 
skeitti rullalauta 
skeittilauta rullalauta 
skejta luistella 
skidi pikkulapsi 
skiiata luistella 
skippa olla luvatta poissa 
skit: sitta (fast) i skiten olla pulassa, vaikeuksissa 
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skitso tyhmä 
skitställe vessa 
skobba(t)a olla luvatta poissa 
skogen syrjäinen paikkakunta 
skolkata, skolkkaa olla luvatta poissa 
skoude poliisi 
skrika ut moittia, haukkua 
skruuda(t)a syödä 
skryta kerskua, kerskailla 
skryyttaa kerskua, kerskailla 
skummi omalaatuinen 
skyllata moittia, haukkua 
slappi tylsä, ikävä 
SL-kortti bussilippu 
SL-lippu bussilippu 
slummi esikaupunki, asumalähiö 
slåss tapella 
slö heikko, heiveröinen 
smal laiha; pieni, pienikokoinen 
smiley huume 
smoukki tupakka, savuke 
smurffi pieni, pienikokoinen 
snadi pieni, pienikokoinen; pikkulapsi 
snatata, snattaa varastaa 
sniper pelkuri 
sno varastaa 
snob(b)i suosittu, muodikas 
snubbe poika 
snut poliisi 
snygging tyttö 
snädi pikkulapsi 
softi kiva, mukava 
soitin CD-soitin; kasettinauhuri 
soittaa soittaa 
soittaa suuta moittia, haukkua 
sola ottaa aurinkoa 
somali ulkomaalainen 
sontahuusi vessa 
soola(t)a ottaa aurinkoa 
sorata varastaa 
special omalaatuinen 
speciell erinomainen, hyvä; omalaatuinen 
spela, speelata soittaa 
spelare CD-soitin 
spesiaali omalaatuinen 
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spinkig laiha 
spiraali ehkäisyvälineet 
spy oksentaa 
spyttaa oksentaa 
spännis vahva, voimakas 
stadi keskikaupunki 
staffi huume 
stan keskikaupunki 
stark(ki) vahva, voimakas 
stasch raha 
stereo CD-soitin; kasettinauhuri 
stick mene pois 
stinkpinne tupakka, savuke 
stjäla varastaa 
stor suuri, isokokoinen 
s-toys ehkäisyvälineet 
strange omalaatuinen 
strong(i) vahva, voimakas 
stuff huume 
stupid tyhmä 
style suosittu, muodikas 
stålar raha 
suburbi esikaupunki, asumalähiö 
suck tylsä, ikävä 
suituke tupakka, savuke 
sukelluspuku ehkäisyvälineet 
suksia 

-suksi kuuseen menepois 
-suksi vittuun menepois 

sumo lihava; suuri, isokokoinen 
sumppi suu 
suoj a ehkäisyvälineet 
suolentyhjennyshytti vessa 
suoma suomalainen 
suomalainen suomalainen 
suomipoika suomalainen 
suosittu suosittu, muodikas 
supa, suupatajuoda alkoholipitoisiajuomia 
super erinomainen, hyvä 
surkea tylsä, ikävä; saamaton, avuton; pieni, pienikokoinen; heikko, heiveröinen 
sur: tulla suriksi suuttua, vihastua 
suruttaa harmittaa 
suti naisen sukupuolielin 
suu suu 
suukko suu 
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suulata, sunlailla ottaa aurinkoa 
suuri suuri, isokokoinen 
suuttua suuttua, vihastua 
svag, svaagi heikko, heiveröinen 
svagis heikko, heiveröinen 
svartskalle ulkomaalainen 
svedu ruotsalainen 
svedumaani ruotsalainen 
svedupelle ruotsalainen 
sveegu ruotsalainen 
svenne ruotsalainen 
svenneballe ruotsalainen 
svennebög ruotsalainen 
svennelainen ruotsalainen 
svennepoika ruotsalainen 
svensk(i) ruotsalainen 
svensku ruotsalainen 
svensson(i) ruotsalainen 
svenu ruotsalainen 
syko tyhmä 
syrjäinen paikkakunta syrjäinen paikkakunta 
syrra sisko 
syster(i) sisko 
syyppää, syypätä juoda alkoholipitoisia juomia 
syyri: tulla syyriksi suuttua vihastua 
syyttiiä moittia, haukkua 
syödä syödä 
syöminen ruoka 
syöpärulla tupakka, savuke 
syöpätikku tupakka, savuke 
syöpötellä syödä 
syötävä ruoka 
sählätä maatajkn kanssa 
sämpylät rinnat 
sängyssä: olla sängyssä maatajkn kanssa 
sänkyyn: mennä sänkyyn maatajkn kanssa 
sätkä tupakka, savuke 
sääski heikko, heiveröinen 
T maanalainen 
ta varastaa 
taapero pikkulapsi 
tabu huurne 
tahvo tyhmä 
taistella tapella 
tajuton tyhmä 
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takakontti takapuoli 
takamus takapuoli 
takapuoli takapuoli 
talo koti 
talonpoika suomalainen 
tankata syödä 
tanttara naindn; vanha nainen 
tant(t)i nainen; vanha nainen 
tapeila tapella 
tappi pieni, pienikokoinen 
tarttua jäädä kiinni 
tasku naisen sukupuolielin 
tata, taattori tietokone 
tatta(a) varastaa 
taukki tyhmä 
tauko välitunti 
tavara huume 
T-bana maanalainen 
tehdä 

-tehdä bad things tehdä tyhmyyksiä 
-tehdä pahaa tehdä tyhmyyksiä 
-tehdä päin paskaa/persettä/seiniä epäonnistua 
-tehdä seksiä maatajkn kanssa 
-tehdä sitä maatajkn kanssa 
-tehdä tyhmiä tehdä tyhmyyksiä 
-tehdä tyhrnyyksiä tehdä tyhmyyksiä 
-tehdä väärin epäonnistua 

teippi kasettinauhuri 
teitta pystyssä miehen sukupuolielin 
tenava pikkulapsi 
tennarit lenkkitossut 
terska miehen sukupuolielin 
tervapiippu tupakka, savuke 
thin laiha 
ticket(ti) bussilippu 
tidit rinnat 
tietokone tietokone 
tietsik(k)a tietokone 
tietikka tietokone 
tietska tietokone 
tiisata kiusata 
tikkari miehen sukupuolielin 
tikku laiha; pieni, pienikokoinen; heikko, heiveröinen 
tiny pieni, pienikokoinen; laiha 
tissit rinnat 
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tisu(li)t rinnat 
titskari tietokone 
tjej tyttö; tyttöystävä 
tjock(is) lihava 
toa vessa 
toalett vessa 
toffelit lenkkitossut 
tofflor lenkkitossut 
toilet(ti) vessa 
tollo tyhmä 
tonttu tyhmä 
tori keskikaupunki 
torskaa jäädä kiinni 
torso saamaton, avuton 
torvi suu; tyhmä 
tossut lenkkitossut 
toveri ystävä, toveri 
treffailla seurustella 
trendig suosittu, muodikas 
trendikäs suosittu, muodikas 
trendinen suosittu, muodikas 
trevlig kiva, mukava 
trist tylsä, ikävä 
trouble: be in trouble olla pulassa, vaikeuksissa 
trubbel olla pulassa, vaikeuksissa 
trumpetti miehen sukupuolielin 
tråkig tylsä, ikävä 
tråkinen tylsä, ikävä 
träffas seurustella 
trängsel joukko, porukka 
trögson tyhmä 
tuff suosittu, muodikas 
tugga på en stadd mene pois 
tuiterissa: olla tuiterissa olla humalassa 
tukis hiukset, tukka 
tukka hiukset, tukka 
tulinen vahva, voimakas 
tulla 

-tulla agroksi suuttua, vihastua 
-tulla hulluksi suuttua, vihastua 
-tulla suriksi suuttua, vihastua 
-tulla syyriksi suuttua, vihastua 
-tulla vihaiseksi suuttua, vihastua 

tummaihoinen ulkomaalainen 
tunaroida tehdä tyhmyyksiä 
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tunnelbana maanalainen 
tunneli maanalainen 
tunnelibaana maanalainen 
tunnelijuna maanalainen 
tuohi raha 
tuoppi olut 
tupakka tupakka, savuke 
tupakki tupakka, savuke 
tuppukylä syrjäinen paikkakunta 
tupsahtaa kuolla 
turbo erinomainen, hyvä 
turisti ulkomaalainen 
turk ulkomaalainen 
turkki(lainen) ulkomaalainen 
turpa suu; kasvot; pää 
turpaan: antaa turpaan tapella 
turpaan tulee tapella 
turpavärkki kasvot 
tussu naisen sukupuolielin 
tutat rinnat 
tuttilutit rinnat 
tuttit rinnat 
twiggi laiha 
tvättbräda vahva, voimakas 
tyhjäntoimittaja saamaton, avuton 
tyhmä tyhmä; saamaton, avuton 
tyhmä päästä tyhmä 
tykätä, tykkää olla rakastunut 
tylsä tylsä, ikävä; yksinkertainen, heippo 
typerys tyhmä 
typerä tyhmä 
typykkä tyttö 
tyttö tyttö; tyttöystävä 
tyttöfrendi tyttöystävä 
tyttökaveri tyttöystävä 
tyttöystävä tyttöystävä 
tyyppi mies; poika; ystävä, toveri 
täti nainen; vanha nainen 
tökerö tyhmä 
tökö tupakka, savuke 
töllö tyhmä 
tönt pelkuri; tyhmä 
töntti vanhanaikainen, pois muodista; tyhmä; tylsä, ikävä 
töpö pikkulapsi 
töpöillä epäonnistua 
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törkkäillä tehdä tyhmyyksiä 
törppöillä tehdä tyhmyyksiä 
törpätä epäonnistua 
töyssy tyhrnä 
ukkeli vanha mies; pikkulapsi; mies 
ukki vanha mies 
ukko mies; vanha mies; isä; poika; poikaystävä 
ulainen ulkomaalainen 
ulkkari ulkomaalainen 
ulkohuussi vessa 
ulkomaalainen ulkomaalainen 
ulkona vanhanaikainen, pois muodista 
unge pikkulapsi 
urheilukengät lenkkitossut 
utböling ulkomaalainen 
ute: olla ute vanhanaikainen, pois muodista 
utfryst omalaatuinen 
utlänning ulkomaalainen 
uutuus pikkulapsi 
vaari vanha mies; mies 
vagi(na) naisen sukupuolielin 
vahva vahva, voimakas; suuri, isokokoinen 
vaikeuksissa: olla vaikeuksissa olla pulassa, vaikeuksissa 
vaimo tyttöystävä; nainen 
valittaa moittia, haukkua 
walkman korvalappustereot 
valtava suuri, isokokoinen 
vammainen invalidi, vammainen; tyhmä; saamaton, avuton 
vamppi invalidi, vammainen 
vanha vanhanaikainen, pois muodista 
vanha mies vanha mies 
vanhanaikainen vanhanaikainen, pois muodista 
vanha ukko vanha mies 
vanha äijä vanha mies 
vanhus vanha nainen; vanha mies 
vara 

-vara elak tehdä tyhmyyksiä 
-vara i sjunde himlen olla rakastunut 
-vara ihop seurustella 
-vara kär olla rakastunut 
-vara ledsen harm ittaa 
-vara på pickalurven olla humalassa 

varastaa varastaa 
variksenpesä hiukset, tukka 
varovainen heikko, heiveröinen 
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vasikka pikkulapsi 
vauva pikkulapsi 
vauveli(ini) pikkulapsi 
WC vessa 
vedä mene pois 
weecee, veesee vessa 
week, viikki heikko, heiveröinen 
veikka veli 
vekara pikkulapsi 
veli veli 
veljes veli 
vellu veli 
veitsu veli 
vesimelonit rinnat 
veski vessa 
vesku vessa 
vessa vessa 
vessanpönttö vessa 
vetää 

-vetää maatajkn kanssa 
-vetää bänetjäädä kiinni 
-vetää kuonoon tapella 
-vetää kännitjuoda alkoholipitoisiajuomia 
-vetää lärvitjuoda alkoholipitoisiajuomia 
-vetää purjot oksentaa 
-vetää pää täyteenjuoda alkoholipitoisiajuomia 
-vetää turpiin tapella 

viallinen invalidi, vammainen 
viedä varastaa 
vihainen: tulla vihaiseksi suuttua, vihastua 
vihastua suuttua, vihastua 
viina olut 
vintti pää 
vinyyli äänilevy 
vittu naisen sukupuolielin 
vittuilla kiusata; tapella; tehdä tyhmyyksiä; moittia, haukkua 
vittumainen tyhmä 
vittumainen: olla vittumainen tehdä tyhmyyksiä 
vittuuntua suuttua, vihastua; epäonnistua 
vituttaa harrnittaa; suuttua, vihastua 
viulu laiha; naisen sukupuolielin 
vohkia varastaa 
voimakas vahva, voimakas 
voimaton heikko, heiveröinen 
vugi naisen sukupuolielin 
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vulva, vulvi naisen sukupuolielin 
väki joukko, porukka 
välitunti välitunti 
välkkä, välkka välitunti 
välkkäri välitunti 
vän ystävä, toveri 
väsähtää kuolla 
vääntää kättä suuttua, vihastua 
yksinkertainen yksinkertainen, heippo 
yks perkele suuri, isokokoinen 
ykätä oksentaa 
ylipainoinen lihava 
ynkling pelkuri 
yrjätä oksentaa 
yrjö(t)ä oksentaa 
yrkätä oksentaa 
yrppiä oksentaa 
ystävällinen kiva, mukava 
yuppienalle matkapuhelin 
yökkiä oksentaa 
yökkäillä oksentaa 
yökyttää oksentaa 
yökätä oksentaa 
zombie tyhmä 
åka 

-åka fast jäädä kiinni 
-åka i finkanjäädä kiinni 
-åka skridskor luistella 
-åka skrillor luistella 

ähly ulkomaalainen 
ähläm(i) ulkomaalainen 
äidinpoika pelkuri 
äijä mies; vanha mies; isä; poika; poikaystävä 
äijänkäppyrä mies 
äippa älti 
äiskä äiti 
äitee äiti 
äiti äiti 
äitimuori äiti 
äitskä äiti 
äitsy äiti 
älska maata jkn kanssa 
älykääpiö tyhmä 
ämmä nainen; vanha nainen; tyttöystävä 
ärsyttävä tylsä, ikävä 

59 



ärsyttää harmittaa; kiusata 
ärsyyntyä suuttua, vihastua 
äta syödä 
atsa älti 
ääliö tyhmä 
ödemarken syrjäinen paikkakunta 
ökätä oksentaa 
öl olut 
örkätä oksentaa 
örpätä oksentaa 
ööli olut 



Hakusanat puhekielisine vastineineen 

asumalähiö bushen(i), esikaupunki, esku, 
förort(ti), gata, g(h)etto, kylä, lande, 
metsä, pikku finlandia, slummi, suburbi 

avuton avuton, CP, handikappi, helpiess, 
idiootti, imbesilli, invali(i)di, kaheli, 
kurja, kämmi, köyhä, lat, luffare, 
luuseri, mutakuono, nolla, nörtti, paska, 
raukka, raukkamainen, sairas, seniili, 
surkea, torso, tyhjäntoimittaja, tyhmä, 
vaniulainen 

bussi auto, bussari, buss(i), dösä, linja-
auto, linkkari, linkki, linkku, lintsika, 
lintskari, pussi, ratikka 

bussilippu biljett(i), bussikortti, bus-
silippu, bussiraha, busskort, dösäkortti, 
dösälippu, häfte, kortti, lappu, linja-
autokortti, linja-autolippu, linkkari-
lippu, lippu, ratikkakortti, remsa, SL-
kortti, SL-lippu, ticket(ti) 

CD-soitin CD, CD-mankka, CD-pelaaja, 
CD-soitin, CD-spelare, CD-vehje, 
freestail, grilli, korvalappustereot, 
mankka, soitin, spelare, stereo 

ehkäisyvälineet abortti, dildo, ehkäi-
syvälineet, e-pilleri, homohattu, kautsu, 
kondom, kondo(o)mi, konsu, kortsu, 
kumi, leksaker, pessaari, pilleri, p-kud-
de, p-piller(i), preventivmedel, p-stav, 
sexikalut, spiraali, s-toys, sukellus-
puku, suoja 

epäonnistua epäonnistua, faila(t)a, fei-
Ia(t)a, flunkata, knasa, luusata, mennä 
paskalle, mennä pilalle, mennä päin 
helvettiä, mennä päin mäntyä, mennä 
päin persettä, mennä päin vittua, miss-
lyckas, mokata, munata, ryssiä, tehdä 
päin paskaa, tehdä päin persettä, tehdä 
päin seiniä, tehdä väärin, töpöillä, 
törpätä, vittuuntua 

erinomainen bra, bäst, erinomainen, ex-
cellent, great, huippu, hyper, hyvä, km-
gi, lahjakas, mahtava, makea, maukas, 
nero, paras, perfekt, proffs, sikahyvä, 
speciell, super, turbo 

esikaupunki bushen(i), esikaupunki, esku, 
förort(ti), gata, g(h)etto, kylä, lande, 
metsä, pikku finlandia, slummi, suburbi 

harmittaa harmittaa, häiritsee, itkettää, 
kaduttaa, katua, keljuttaa, nyppii, olla 
besviken, ottaa pattiin, ottaa päähän, 
ottaa päästä, patittaa, pilluttaa, piruttaa, 
pistää pattiin, potuttaa, prönsyttää, 
pänniä, riipiä, sapettaa, suruttaa, vara 
ledsen, vituttaa, ärsyttää 

haukkua antaa haukut, aukoa päätä, 
haukkua, jäkättää, kiljua, kiroilla, kiu-
sata, mekkaloida, mobba(a), mob(b)a-
ta, rnoppaa, moittia, morkata, morkkaa, 
puhua paskaa, rähjätä, räksyttää, skrika 
ut, skyllata, soittaa suuta, syyttää, 
valittaa, vittuilla 

heikko akka, fe(e)gis, hauras, heikko, 
heikkopeikko, heikonpuoleinen, hei-
pero, hento, herkkä, hiiri, hintelä, hintti, 
hutera, inisijä, itikka, kleeni(s), köyhä, 
laiha, laihuliini, laiska, luu, luuranko, 
luuviulu, lötskä, muurahainen, nainen, 
nynny, pieni, pikkuinen, raukka, risu-
kasa, ruipelo, rääpäle, siro, slö, surkea, 
svaagi, svag, svagis, sääski, tikku, varo-
vainen, week, viikki, voimaton 

heiveröinen akka, feegis, fegis, hauras, 
heikko, heikkopeikko, heikonpuolei-
nen, heipero, hento, herkkä, hiiri, hin-
telä, hintti, hutera, inisijä, itikka, 
kleeni(s), köyhä, laiha, laihuliini, lais-
ka, luu, luuranko, luuviulu, lötskä, 
muurahainen, nainen, nynny, pieni, 
pikkuinen, raukka, risukasa, ruipelo, 
rääpäle, siro, slö, surkea, svaagi, svag, 
svagis, sääski, tikku, varovainen, week, 
viikki, voirnaton 

heippo easy, enkel, helppo, iisi, leikki, lätt, 
rento, simppeli, tylsä, yksinkertainen 

hiukset fleda, frilla, haivenet, hiukset, hår, 
karvat, kutrit, letti, pehko, peruukki, 
pääkarvat, pörrö, tukis, tukka, vank-
senpesä 
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homoseksuaali bög, böögi, fagget, faggot, 
flata, gay, gaysteri, hinttari, hintti, 
homo, homoseksuaali, homosexual, 
håkan, keijo, lebb, lebba, lebbi, lebo, 
lebu, lepso, lepsu, lesbis, lesbo, lespo, 
lespinen, ruotsalainen 

huume bong(i), crack, dope, drog(er), 
drogit, droogi, drugs, gräs, hasis, heavy 
stuff, huumausaine, huumeet, j ointti, 
kama, knark(ki), krääsä, lääke, narkki, 
oggy, onni, pilvi, pulveri, ruoho, smi-
ley, staffi, stuff, tabu, tavara 

hyvä bra, bäst, erinomainen, excellent, 
great, huippu, hyper, hyvä, kingi, lah-
jakas, mahtava, makea, rnaukas, nero, 
paras, perfekt, proffs, sikahyvä, speci-
ell, super, turbo 

ikävä bo(o)ring, bon, dorka, dö, hiljainen, 
homo, ikävä, ilkeä,jobbinen, kef, kui-
va, kuollut, kurja, långsam, muikku, 
mälsä, mäntti, nolo, nynny, nörtti, nös-
sö, olla perseestä, onneton, outo, paska, 
paskahousu, pisst, pitkäveteinen, rank-
ka, rasittava, slappi, suck, surkea, trist, 
tråkig, tråkinen, tylsä, töntti, ärsyttävä 

invalidi CP, CP-vammainen, mya, mya-
gapare, invali(i)di, mojo, mongo, mon-
goliidi, vammainen, varnppi, viallinen 

isokokoinen anabola, baut(t)a, bemppe, 
biff(i), big(i), bonansa, böhö, elefantti, 
fet, fetti, gråsse, huge, ihrakasa, iso, 
isoluinen, iso luusto, isonkokoinen, 
jämerä, jätte, jättestor, jätti, jättiläinen, 
jättimäinen, kaappi, karhu, large, 
lehmä, leveä, lihapulla, lihava, långben, 
läski, läskikasa, läskimooses, läskipata, 
Iöntti, rnahtava, megaiso, monsteri, 
mount everest, mullig, mänkki, paksu, 
pitkulainen, pitkä, poro, pullero, pyö-
reä, rund, stor, sumo, suuri, vahva, val-
tava, yks perkele 

isä fade, faija, farsa, fasu, fate, fatsa, fatsi, 
fatzu, isi, iskä, isukki, isä, isäntä, isä-
pappa, muumio, paa, papa, pappa, 
papps(i), ukko, äijä 

joukko bunt, foiksamling, grupp(i), gängi, 
jengi, joukko, lauma, läjä, lössi, maf-
fia, porukka, remmi, ryhrnä, sakki, 

seura, trängsel, väki 
juhlat bailut, bileet, disco, disko(t), fest, 

festarit, festi(t), hipat, juhlat, kekkerit, 
kemut, kotihipat, mojo, partaj, party, 
pihafestit, pippalot, pirskeet, ryyppy-
juhla(t) 

juoda alkoholipitoisia Juomia dokata, 
dricka, drinkata, festata, juoda, juo-
potella, kaataa, kröka, kännäillä, kän-
nätä, olla onnessa, ottaa kännit, ryypätä, 
supa, suupata, syyppää, syypätä, vetää 
kännit, vetää lärvit, juoda pää täyteen 

jäädä kiinni bli tagen, get busted, get 
caught, haffata, j outua karhunrautaan, 
joutua kiinni, juuttua, jäädä jumiin, 
jäädä kiikkiin,jäädä kiinni,jäädä nalk-
kim, knasa, kärähtää, kätsätä, nassaa, 
tarttua, torskaa, vetää bänet, åka fast, 
åka i finkan 

kasettinauhuri bandari, freestyle(t), ka-
settinauhuri, kasettipelaaj a, kasettisoi-
tin, kassettspelare, mankka, nauhuri, ra-
dio, radionauhuri, soitin, stereo, teippi 

kasvot ansikte, face, feija, feis(si), kasvot, 
lärppä, lärtsä, lärvi, lätty, naama, 
naarnavärkki, nassu, nylle, pläsi, pos-
ket, poski, pärstä, pää, turpa, turpa-
värkki 

kerskailla aukoa päätä, kehua, kerskailla, 
kerskua, lesotella, leuhkia, leveillä, 
pröystäillä, skryta, skryyttaa 

kerskua aukoa päätä, kehua, kerskailla, 
kerskua, lesotella, leuhkia, leveillä, 
pröystäillä, skryta, skryyttaa 

keskikaupunki centraali, centrum(i), city, 
kaupunki, keskikaupunki, keskusta, 
kirkko, kylä, siti, stadi, stan, ton 

kiusata haukkua, härnä(t)ä, kiusata, 
mobba(a), mob(b)ata, moppaa, mor-
kata, morkkaa, pilkata, reta, retata, 
rääkkää, tiisata, vittuilla, ärsyttää 

kiva cool(i), fan(i), grymmi, hassu, haus-
ka, hyvä, hyvämielinen, ihana, ihan 
jees, ihan OK, ihan yes, jees, jännä, 
kiltti, kingi, kiva, koominen, kul, kuuli, 
mukava, nasta, nice, OK, olée, oukei, 
parasta, rento, rolig, shysti, siisti, softi, 
trevlig, ystävällinen 
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korvalappustereot CD-player, CD-soitin, 
freestail(i), freestyle(s), freestylet, 
freestyli(t), frillarit, korvakuulokkeet, 
korvalaput, kuulokkeet, MD, walkman 

koti asunto, hem, hima, home, homi, hus, 
koda, koja, koti, kotsa, kämppä, mökki, 
nukkumapaikka, pesä, talo 

kotihipat bailut, bileet, disco, disko(t), 
fest, festarit, festi(t), hipat, juhlat, 
kekkerit, kemut, kotihipat, mojo, par-
taj, party, pihafestit, pippalot, pirskeet, 
ryyppyjuhla(t) 

kuolla D, delaa, diata, die, dö, heittää 
henki, häipyä, hävitä, kuolla, (kuolla) 
kupsahtaa, lopettaa lusiminen, pökäh-
tää, tupsahtaa, väsähtää 

laiha anorektikko, benrangel, hoikka, 
kapea, keppi, laiha, lipputanko, luikero, 
luikku, luu, luukasa, luukeppi, luuviu-
tu, ohut, pienensorttinen, pinkkura, 
planka, ruipelo, rääpäle, smal, spinkig, 
thin, tikku, tiny, twiggi, viulu 

lakki hattu, keppa, keps(i), lakki, lippa, 
lippalakki, lippis, lätsä, myssy, mössa, 
mössy, pipo, päähine 

lenkkitossut jumppakengät, jumppa-
tossut, juoksukengät, kengät, lenkkarit, 
tenkkikengät, lenkkitossut, tennarit, 
toffelit, tofflor, tossut, urheilukengät 

lihava bemppe, bonzo, fatass, fatso, fet, 
fetto, ihrakasa, iso, jätti, large ass, 
teveä, lihapulla, lihavansorttinen, läski, 
täskimooses, mullig, mänkki, oranki, 
paksu, phat, possu, pullero, pullukka, 
punkero, pyöreä, sika, sumo, tjock(is), 
ytipainoinen 

linja-auto auto, bussari, buss(i), dösä, 
linja-auto, linkkari, linkki, linkku, 
tintsika, lintskari, nysse, pussi, ratikka 

luistella liidellä, luistelta, skeidata, skei-
tata, skeittaa, skejta, skiiata, åka skrid-
skor, åka skrillor 

maanalainen juna, maanalainen, metro, 
putki, ratikka, T, T-bana, tunnelbana, 
tunneli, tunnelibaana, tunnetij una 

maata jkn kanssa bylsiä, fuck, harrastaa 
seksiä, ha samlag med någon, ha sex, 
hässiä, jykittää, jöka, jölliä, knutlaa, 

knulla(ta), koinia, ligga med någon, 
maata jkn kanssa, mennä sänkyyn, 
naida, nukkua, nullia, nussia, olla one-
night-stand, olla seksiä, olla sängyssä, 
painia sängyssä, pamputtaa, panes-
kella, panna, pippa, pitää seksiä, pöka, 
pökkiä, pöksiä, rakastella, ratsastaa, 
saada pillua, seksailta, seksitellä, sexiä, 
sextailla, sählätä, tehdä seksiä, tehdä 
sitä, vetää, älska 

matkapuhelin juppinalle, känny(kkä), 
kännä(ri), käntsy, känä, luuri, mobi(i)ti, 
mobi(l), nalle, nallukka, nokia, puhe-
lm, puhku, yuppienalle 

mene pois ala vetää, dra, dra åt helvete, 
försvinn, get lost, gitta, go away, gå 
hem, gå härifrån, häippäse, häivy, häivy 
helvettiin, häivy hevon kuuseen, häivy 
hiivattiin, häivy täältä, häivy vittuun, 
katoa, kuole, lähde, lähde liitämään, 
lähde lätkimään, lähde menemään, 
lähde pois, lähde veke, lähde vetämään, 
lähde vitomaan, lähde vittuun, mene, 
mene helvettiin, mene jo, mene min-
ne kerkeät, mene mummolaan, mene 
muualle, mene pois, mene tiehesi, me-
ne vittuun, painu, painu helvettiin, 
painu muualle, painu vittuun, poistu, 
stick, suksi kuuseen, suksi vittuun, 
tugga på en sladd, vedä 

miehen sukupuolielin balli, banaani, 
dick(i), iho pitkällä, jumbo, kikkeli, 
korvi, kuk, kulli, kyrpä, letku, lörppö, 
makkara, miehen sukupuolielin, muik-
ku, muna, munakuula, munat, nakki, 
napero, norsu, nousiainen, palli, peelo, 
penis, pikku + etunimi (esim. pikku 
erkki), pippeli, siitin, teltta pystyssä, 
terska, tikkari, trumpetti 

mies dseefio, gubbe, herra, jätka, jätkä, 
kundi, man, manne, manni, mies, mies-
puolinen, pappa, pappara, setä, tyyppi, 
ukkeli, ukko, vaari, äijä, äijänkäppyrä 

moittia antaa haukut, aukoa päätä, hauk-
kua, jäkättää, kiljua, kiroilla, kiusata, 
mekkaloida, mobba(a), rnob(b)ata, 
moppaa, moittia, morkata, morkkaa, 
puhua paskaa, rähjätä, räksyttää, skrika 
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ut, skyllata, soittaa suuta, syyttää, 
valittaa, vittuilla 

mukava cool(i), fan(i), grymmi, hassu, 
hauska, hyvä, hyvämielinen, ihana, 
ihan jees, ihan OK, ihan yes, jees, 
jännä, kiltti, kingi, kiva, koominen, kul, 
kuuli, mukava, nasta, nice, OK, olée, 
oukei, parasta, rento, rolig, shysti, siisti, 
softi, trevlig, ystävällinen 

muodikas cool, favoriitti, makea, moder-
ni, muodinmukainen, poppis, populär, 
populääri, siisti, snob(b)i, style, suo-
sittu, trendig, trendikäs, trendinen, tuff 

nainen akka, dam, eulcko, gyz, harppu, 
huora, kimma, kissa, kvinna, Iehmä, 
leidi, muija, naikkonen, nainen, naisih-
minen, naispuolinen, quinna, rouva, 
tanttara, tant(t)i, täti, vaimo, ärnmä 

naisen sukupuolielin emätin, etupylly, 
fitta, hiiri, hynsyrä, komhyra, mirri, 
muffi, mus, naisen sukupuolielin, pillu, 
pillunreikä, pimpero, pirnppa, pimp-
paloora, pimppara, pimppi, pimpsa, 
pimssa, simpukka, suti, tasku, tussu, 
vagi(na), vittu, viulu, vugi, vulva, vulvi 

oksentaa buklata, heittää laattaa, kräkas, 
laatata, laatta lentää, oksentaa, pjuke, 
pjukkaa, spy, spyttaa, vetää purjot, 
ykätä, yrjätä, yrjö(t)ä, yrkätä, yrppiä, 
yökkiä, yökkäillä, yökyttää, yökätä, 
ökätä, örkätä 

olla humalassa däckas, humaloida, juo-
potella, kännitellä, kännätä, olla full, 
olla groggy, olla humalassa, olla huppe-
lissa, olla hönöissä, olla juoppo, olla 
juovuksissa, olla jurrissa, olla känni-
kala, olla kännissä, olla käsi rnaassa, 
olla lärveissä, olla nakit silrnillä, olla 
onnessa, olla packad, olla poissa, olla 
päissään, olla pöhnässä, olla sekaisin, 
olla tuiterissa, pyöriä, vara på picka-
lurven 

olla luvatta poissa karata, lintsata, luistaa, 
ollajäniksenä, olla luvatta poissa, pm-
flata, skippa, skobba(t)a, skolkata, 
skolkkaa 

olla pulassa be in deep shit, be in trouble, 
olla hätä, ollajumissa, olla kiinni, olla 

kriisi, olla kusessa, olla liemessä, olla 
lirissä, olla ongelmia, olla problem, 
probleemia, olla pulassa, olla shitissä, 
olla vaikeuksissa, sitta (fast) i skiten, 
trubbel 

olla rakastunut be in love, kävellä pien-
ten vaaleanpunaisten pilvien päällä, 
olla ihastunut, olla kiimassa, olla kim-
nostunut, olla kusessa, olla lovena, olla 
lovessa, olla kåt(i), olla lätkässä, olla 
pihkassa, olla rakastunut, olla yhdessä, 
tykkää, tykätä, vara i sjunde himlen, 
vara kär 

olla vaikeuksissa be in deep shit, be in 
trouble, olla hätä, olla jumissa, olla 
kiinni, olla kriisi, olla kusessa, olla 
liernessä, olla lirissä, olla ongelmia, olla 
problem, probleemia, olla pulassa, olla 
shitissä, olla vaikeuksissa, sitta (fast) i 
skiten, trubbel 

olut aikuisten mehu, alkoholi, beer, bier, 
biira, birra, bärs(si), cider, hiiva(t), isse, 
kalja, koff(i), kossu, känö, Lapin kulta, 
nami, olut, onni, pilsneri, pise, poron 
kusi, tuoppi, viina, öl, ööli 

omalaatuinen diva, erikoinen, erilainen, 
humm, ihmeellinen, itserakas, kumma, 
kummallinen, metka, oma, omantyyli-
nen, omituinen, originell, outo, skum-
mi, special, speciell, spesiaali, strange, 
utfryst 

ottaa aurinkoa löhöillä rannalla, ottaa 
aurinkoa, ottaa mollikkaa, ruskettaa, 
ruskettua, sola, soola(t)a, suulata, 
suulailla 

pelkuri bangare, chicken, chickenshit, 
coward, feegi(s), feekis, fegis, fegu, 
feku, heikko, juuso, jänis, jänishousu, 
jänispöksy, kana, luuseri, mamis, marn-
man poika, mamman tyttö, rnamo, 
molo, nynny, nörtti, nössö, paskahousu, 
pelokas, raukkis, rädd hare, sniper, tönt, 
ynkling, äidinpoika 

pieni anorektikko, kakara, keppi, kärppä, 
kääpiö, kääpiöinen, laiha, lailliz, 
lankku, lillen, linkku, liten, luuranko, 
luuviulu, lyhyt, minh, minichip, minh-
maalinen, myra, nyrk intapettava, pieni, 
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pieniluinen, pikku, pikkuinen, pikku-
paska, pikkuruinen, pytteliten, pätkä, 
ruipelo, räppänä, shorty, siro, smal, 
smurffi, snadi, surkea, tappi, tikku, tiny 

pienikokoinen anorektikko, kakara, 
keppi, kärppä, kääpiö, kääpiöinen, 
laiha, lailliz, lankku, lillen, linkku, li- 
ten, luuranko, luuviulu, lyhyt, mmi, 
minichip, minimaalinen, myra, nyr- 
kintapettava, pieni, pieniluinen, pikku, 
pikkuinen, pikkupaska, pikkuruinen, 
pytteliten, pätkä, ruipelo, räppänä, 
shorty, siro, smal, smurffi, snadi, sur-
kea, tappi, tikku, tiny 

pikkulapsi baby, bebis, beibi, ipana, 
itikka, kakara, kakru, kersa, kläppi, 
lapsi, läppi, rnuikku, muksu, nakki, 
napero, nappula, penikka, penska, 
pensku, pentu, pieni, pikkuinen, pik- 
kuipana, pikkukakara, pikkulapsi, pik- 
kupaska, pikkupentu, pikkupää, pik- 
kuvauva, räkänokka, skidi, snadi, snä- 
di, taapero, tenava, töpö, ukkeli, unge, 
uutuus, vasikka, vauva, vauveli(ini), 
vekara 

poika boitsu, grabb, homo, jeppe, jiinge, 
jäbä, jäppinen, jäpä, jätka, jätkä, kan- 
gas, kaveri, kille, kundi, man, mies, 
nappula, poika, poitsu, pojke, poju, 
poka, pukki, runkkari, snubbe, tyyppi, 
ukko, äijä 

poikaystävä boy, boyfrendi, boyfriend, 
hani, jäbä, jätka, jätkä, jätkäfrendi, 
jätkäkamu, jätkäkaveri, kamu, kaveri, 
kille, kulti, kultsi, kundi, kundikamu, 
kundikaveri, man, rnies, mieskamu, 
miesystävä, poika, poikafrendi, poika-
kamu, poikakaveri, poikaystävä, poit-
su, pojkvän, poju, pojukaveri, rakas, 
ukko, äijä 

pois muodista aadaminaikainen, back in 
60's, epätrendikäs, gammaldags, gam- 
malmodig, j älj essä, kivikautinen, mu-
seo, nostyle, nörtti, olla ute, omo-
dern(i), out, pois muodista, ruma, rätti, 
sen, töntti, ulkona, vanha, vanhan-
aikainen 

pollisi aina, beng(i), blåbär, bång, cappi, 

cops, donitsi, farbror blå, homo, hyr-
snut, jepar(d)i, jeppe, kipari, Kissalan 
poj at, komisaario, konstaapeli, kyttä, 
lensmanni, munkki, mustamaija, nöffö 
ja röffö, nöfnöf, pappa blå, paskalakki, 
Pekan pojat, peruna, petsko, pole, p0-
liisi, polis, pollari, possu, potatisgris, 
sika, sinivuokko, skoude, snut 

porukka bunt, folksamling, grupp(i), 
gängi,jengi,joukko, lauma, läjä, lössi, 
maffia, porukka, remmi, ryhmä, sakki, 
seura, trängsel, väki 

pää aivot, banger, daiju, head, hedi, huve, 
huvud, kaali, kakkuli, kallo, nuija, nup-
pi, pallo, patti, pärstä, pää, pääkallo, 
skalle, turpa, vintti 

päähine hattu, keppa, keps(i), lakki, lippa, 
lippalakki, lippis, lätsä, myssy, mössa, 
mössy, pipo, päähine 

raha cash, dinero, firkka, fyffe, fyrkka, 
hunaja,jenki, kahiseva, kashi, kolikko, 
kulta, käsä, liksa, mani, massi, money, 
mårten, oravannahka, parra, pengar, 
pengi, peseta, raha, rahna, rahnu, ropo, 
seteli, stasch, stålar, tuohi 

rinnat baboom, baboonit, baboons, bom-
ber, boobies, boobs(it), boopit, bosut, 
bröst, dösät, hillomunkit, hillot, hota-
nt, hulihulat, keuhkot, kupit, lollot, me-
loner, melonit, meloonat, munkit, nån-
nit, pallot, patit, pattar(it), pimpeli-
pompelit, pimpulitissit, povet, puskurit, 
rinnat, sipulit, sämpylät, tidit, tissit, 
tisu(li)t, tutat, tuttilutit, tuttit, vesimelo-
nit 

rullalauta bleidilauta, lauta, roul, rulla-
lauta, rul lbräda, skate, skateboard(i), 
skeitboordi, skeitti, skeittilauta 

rullaluistimet bladesit, blaid(it), blaidsit, 
inline(s), inlinesit, luistimet, rolerblejt-
sit, rollerblades, rollarit, rollerit, rulla-
luistimet, rulla(ri)t, rullikset, rullskrid-
skor 

ruoka dinner, food, fuudi, krubb(i), käk, 
mat, muona, murkina, ruoka, safka, 
sapuska, syöminen, syötävä 

ruotsalainen börje, hintti, homo, hurni, 
håkani, paikallinen alkuasukas, peruna, 
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ruotsalainen, svedu, svedumaani, 
svedupelle, sveegu, svenne, svenne-
balle, svennebög, svennelainen, sven-
nepoika, svensk(i), svensku, svens-
son(i), svenu 

saamaton avuton, CP, handikappi, 
heipless, idiootti, imbesilli, invali(i)di, 
kaheli, kurja, kämmi, köyhä, lat, luf-
fare, luuseri, mutakuono, nolla, nörtti, 
paska, raukka, raukkamainen, sairas, 
seniili, surkea, torso, tyhj äntoimittaj a, 
tyhrnä, vammainen 

savuke bonus, cancerpinne, cigaretti, 
cigg(i), filtteri, garru, giftpinne, hese, 
huge, hylsä, hyvä, hyöli, jointti, jämä, 
kessu, kynsi, myrkkypinni, natsa, pete, 
pilvi, rössi, rööki, savu(ke), savukeppi, 
savutikku, smoukki, stinkpinne, 
suit_uke, syöpärulla, syöpätikku, sätkä, 
tervapiippu, tupakka, tupakki, tökö 

seurustella chillata, deitata, deit(t)ailla, 
dejta, flirttailla, halailla, henga(ill)a, 
kåta, olla naimisissa, oleskella, olla, 
olla hoopissa, olla kiimassa, olla kim-
passa, olla lätkässä, olla pari, olla yh-
dessä, pussailla, seurustella, shillaifla, 
treffailla, träffas, vara ihop 

sisko cestra, lehmä, sisar, sisko, sisteri, 
syrra, syster(i) 

soittaa bandailla, harrastaa musi ikkia, 
pela(t)a, pimputtaa, play, rämppää, 
rämpyttää, soittaa, spela, speelata 

suomalainen finländare, finne, finne-
lainen, finneläinen, fiime-pajsare, finni, 
finnjävel, finsk, finsku, finu, finupelle, 
hurri, härmäläinen, ihminen, juntti, 
jätka,jätkä, kingi, kunnon mies, paras, 
suoma, suomalainen, suomipoika, 
talonpoika 

suosittu cool, favoriitti, makea, moderni, 
muodinmukainen, poppis, populär, 
populääri, siisti, snob(b)i, style, suo-
sittu, trendig, trendikäs, trendinen, tuff 

suu huulet, imuri, kita, käft, leipäläp(p)i, 
leipäläppä, läppar, läppi, lärppä, lärvi, 
mun, munni, nokka, reikä, surnppi, suu, 
suukko, torvi, turpa 

suuri anabola, baut(t)a, bemppe, biff(i), 

big(i), bonansa, böhö, elefantti, fet, 
fetti, gråsse, huge, ihrakasa, iso, iso-
luinen, iso luusto, isonkokoinen, j äme-
rä, jätte, jättestor, jätti, jättiläinen, jätti-
mäinen, kaappi, karhu, large, lehmä, 
leveä, lihapulla, lihava, långben, läski, 
läskikasa, läskimooses, läskipata, lönt-
ti, mahtava, megaiso, monsteri, mount 
everest, mullig, mänkki, paksu, pit-
kulainen, pitkä, poro, pullero, pyöreä, 
rund, stor, sumo, suuri, vahva, valtava, 
yks perkele 

suuttua bli arg, bli förbannad, bli lack, 
CP:illä, hell breaks loose, hermostua, 
hermota, hermot rnenee, herpaantua, 
hulluilla, hulluuntua, höyryt nousee 
korvista, inhota, kimpaantua, mieli-
puolistella, palaa pinna, pillastua, rai-
vostua, raivota, repiä, rähjätä, räjähtää, 
saada raivokohtaus, suuttua, tulla ag-
roksi, tulla hulluksi, tulla suriksi, tulla 
syyriksi, tulla vihaiseksi, vihastua, vit-
tuuntua, vituttaa, vääntää kättä, ärsyyn-
tyä 

syrjäinen paikkakunta bondesamhälle, 
borta, bushen, darkpleijssi, förort(ti), 
g(h)etto, huitsin nevada, juntti paikka, 
korpi, käpykylä, lande, längre borta, 
maalaisjunttila, maalaispaikka, metsä, 
nowhere, pelto, skogen, syrjäinen 
paikkakunta, tuppukylä, ödemarken 

syödä ahmia, froda, glufsa, hotkia, iitata, 
käka, maiskutella, murkinoida, mussut-
taa, mässyttää, rnässätä, mättää suuhun, 
rnössöttää, safkata, skruuda(t)a, syödä, 
syöpötellä, tankata, äta 

takapuoli ahteri, ars(ch)le, ass, beffa, göt, 
häck, kankku, kinkku, peffa, pehva, 
pemppu, peppu, persaus, perse, per-
seenreikä, perä, pullu, puo, pylly, rum-
pa, röövi, takakontti, takamus, taka-
puoli 

tapella antaa turpaan, bråka, dabba, fait-
taa, faitata, faittailla, fight, fighta(t)a, 
fightailla, giddrata, hakkaa, hakata, 
kinastella, kinastaa, kähnätä, lyödä 
veitsellä, mucka, nyrkit esiin, nyrk-
keillä, olla flaidis, ottaa flaidis, pall- 
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kuttaa kuonoon, pieksiä, piestä, riehua, 
riidellä, slåss, taistella, tapella, turpaan 
tulee, vetää kuonoon, vetää turpiin, 
vittuilla 

tehdä tyhmyyksiä busa, byyssa, 
byysä(t)ä, hulluilla, kämmiä, mokailla, 
mokata, munata, munia, möhlätä, olla 
belak, olla idiootti, olla vittumainen, 
piruilla, pöljäillä, tehdä bad things, 
tehdä pahaa, tehdä tyhmiä, tehdä tyh-
myyksiä, tunaroida, törkkäillä, törp-
pöillä, vara elak, vittuilla 

tietokone comppi, daat(t)a, daattori, data, 
dator, dumburk, IQ, kone, laatikko, PC, 
pikku-burk, purkki, pönttö, tata, 
taattori, tietokone, tietsik(k)a, tietikka, 
tietska, titskari 

toveri bestis, bästis, darlinki, frendi, girli, 
hellu, homeboy, homie, kamu, kaveri, 
kompis, mojo, polare, toveri, tyyppi, 
vän 

tukka fleda, frilla, haivenet, hiukset, hår, 
karvat, kutrit, letti, pehko, peruukki, 
pääkarvat, pörrö, tukis, tukka, vank-
senpesä 

tupakka bonus, cancerpinne, cigaretti, 
cigg(i), filtteri, garru, giftpinne, hese, 
huge, hylsä, hyvä, hyöli, jointti, jämä, 
kessu, kynsi, myrkkypinni, natsa, pete, 
pilvi, rössi, rööki, savu(ke), savukep-
pi, savutikku, smoukki, stinkpinne, 
suituke, syöpärulla, syöpätikku, sätkä, 
tervapiippu, tupakka, tupakki, tökö 

tyhmä aasi, apinamies, belak, bäng, CP, 
dille, dorka, dum, elak, ET, fucked up, 
hidas, homo, hullu, huugo, hölmö, 
höynäpää, idiootti, idiot, ilkeä, IQ, 
juntti, kaheli, kaksiatvanen, knöpö, 
kusipää, kämmi, metka, mongo, 
mulkku, mäntti, nuija, nössö, olla per-
seestä, ovela, paksupää, paska, pas-
kiainen, pimeä, pimu, psyko, pucko, 
pälli, pöhkö, pöhlö, pököpää, pöljä, 
pöllö, pönttö, pörjä, runkkari, sairas, 
sairas päästä, skitso, stupid, syko, 
tahvo, tajuton, taukki, tollo, tonttu, 
torvi, trögson, tyhmä, tyhmä päästä, 
typerys, typerä, tökerö, töllö, tönt, 

töntti, töyssy, vammainen, vittumainen, 
zombie, älykääpiö, ääliö 

tylsä bo(o)ring, bon, dorka, dö, hiljainen, 
homo, ikävä, ilkeä, jobbinen, kef, 
kuiva, kuollut, kurja, långsam, muikku, 
mälsä, mäntti, nolo, nynny, nörtti, nös-
sö, olla perseestä, onneton, outo, paska, 
paskahousu, pisst, pitkäveteinen, rank-
ka, rasittava, slappi, suck, surkea, trist, 
tråkig, tråkinen, tylsä, töntti, ärsyt-
tävä 

tyttö akka, bimbo, brud, bruudi, flicka, 
friidu, gimma, giri, guzz, iika, kimma, 
kissa, likka, Iyyli, mimmi, muija, nai-
nen, neiti, pillu, pima, pimu, plikka, 
snygging, tjej, typykkä, tyttö 

tyttöystävä akka, bru(u)di, böna, chicken, 
flickvän, friend, gimmakaveri, giri, 
girlfriend, girifrendi, hani, kimmaka-
veri, kulti, leidi, likka, likkafrendi, 
likkakamu, likkakaveri, muija, nainen, 
naisystävä, pillu, pimu, rakas, tjej, tyttö, 
tyttöfrendi, tyttökaveri, tyttöystävä, 
vaimo, ämmä 

ulkomaalainen arabi, auderi, blatte, eläin, 
flatipalli, hieno, himmeä, hurri, invand-
rare, juggo, kebabi, kurakyrpä, kura-
vittu, kusipää, lakupekka, manne, mok-
kakikkeli, mulatti, mustalainen, musta-
pää, inutakallo, mutakuono, mutapässi, 
mutapää, mutiainen, mutis, mutsku, 
mutu, neekeri, nekru, outsider, pako-
lainen, Plattan-boy, ryssä(läinen), rät-
tipää, savupää, somali, svartskalle, 
tummaihoinen, turisti, turk, turkki-
(lainen), ulainen, ulkkari, ulkomaalai-
nen, utböling, utlänning, ähly, ähläm(i) 

vahva biff(i), bodari, body, bodybuilder(i), 
iso, karhu, kookas, kova, lihaksikas, 
muskelbeng, muskelikas, muskeli-
knutte, olla prosenttia, oxe, pihvi, p0-
wer, riski(s), ronski, spännis, stark(ki), 
strong(i), tulinen, tvättbnäda, vahva, 
voimakas 

vammainen CP, CP-vammainen, mya, 
invagapare, invali(i)di, mojo, mongo, 
mongoliidi, vammainen, vamppi, via!-
linen 
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vanha mies eläkeläinen, gamlis, gubbe, 
guube, käppänä, kääkkä, pappa, 
pappalainen, pappara, papparainen, 
setä, ukkeli, ukki, ukko, vaari, vanha 
mies, vanha ukko, vanha äijä, vanhus, 
aija 

vanhanaikainen aadaminaikainen, back 
in 60 's, epätrendikäs, gammaldags, 
gammalmodig, jäljessä, kivikautinen, 
museo, nostyle, nörtti, olla ute, omo-
dern(i), out, pois muodista, ruma, rätti, 
sen, töntti, ulkona, vanha, vanhan-
aikainen 

vanha nainen akka, akkeli, eläkeläinen, 
eukko, gamlis, gumma, harppu, kär-
ring, kääkkä, lehmä, leidi, mammara, 
mommo, muij a, mummeli, mummo, 
mummu, muori, riski nainen, rouva, 
tanttara, tant(t)i, täti, vanhus, ämmä 

varastaa baxa, klippa, knycka, kähveltää, 
nallata, napata, nyysiä, ottaa, pihistää, 
pummia, pölliä, racka, robba, ryöstää, 
ryövätä, rölliä, shola, snatata, snattaa, 
sno, sorata, stjäla, ta, tatta(a), varastaa, 
viedä, vohkia 

veli brat, br6, brode, bro(de)r, broidi, 
brorsa, brorsani, bro(r)sna, brossa, 
brussa, brother, brutsi, brtideri, proidi, 
prutsi, veikka, veli, veljes, vellu, veltsu 

vessa dass, huus(s)i, hyysi, kusipaikka, 
kylpyhuone, laari, lirupaikka, paska-
huone, paskahuus(s)i, paskahytti, pas-
katalo, paskis, puucee, pönttö, skit-
ställe, sontahuusi, suolentyhjennys-
hytti, toa, toalett, toilet(ti), ulkohuussi, 
WC, weecee, veesee, veski, vesku, 
vessa, vessanpönttö 

vihastua bli arg, bli förbannad, bli lack, 
CP:illä, hell breaks loose, hermostua, 
hermota, hermot menee, herpaantua, 
hulluilla, hulluuntua, höyryt nousee 
korvista, inhota, kimpaantua, mieli-
puolistella, palaa pinna, pillastua, rai-
vostua, raivota, repiä, rähjätä, räjähtää, 
saada raivokohtaus, suuttua, tulla 
agroksi, tulla hulluksi, tulla suriksi, 
tulla syyriksi, tulla vihaiseksi, vihastua, 
vittuuntua, vituttaa, vääntää kättä, 
ärsyyntyä 

voimakas biff(i), bodari, body, body-
builder(i), iso, karhu, kookas, kova, 
lihaksikas, muskelbeng, muskelikas, 
muskeliknutte, olla prosenttia, oxe, 
pihvi, power, riski(s), ronski, spännis, 
stark(ki), strong(i), tulinen, tvättbräda, 
vahva, voimakas 

välitunti bamba, håltimma, håltimme, 
lepo, paussi, rast(i), tauko, välitunti, 
välkka, välkkä, välkkäri 

yksinkertainen easy, enkel, helppo, iisi, 
leikki, lätt, rento, simppeli, tylsä, yksin-
kertainen 

ystävä bestis, bästis, darlinki, frendi, girli, 
hellu, homeboy, hornie, kamu, kaveri, 
kompis, mojo, polare, toveri, tyyppi, 
vän 

äiti akka, emäntä, maa, mami, mamm, 
mamma, mamsing, mamuli, morsa, 
motheri, mude, muija, mummeli, mum-
mo, mute, mutsi, mutteri, mutti, 
muumio, raha-automaatti, äippä, äiskä, 
äitee, äiti, äitimuori, äitskä, äitsy, ätsä 

äänilevy CD, CD-levy, kasetti, levy, LP, 
LP-levy, MD, vinyyli 
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Luettele alkoholijuomia 

absolut lenkku 
alco-limpsa lonku 
Baileys moonshine 
becks ofelia 
bisse olut 
brännvin olvi 
Carlsberg Gold pilsneri 
champagne Pink Cat 
Chivas Regal pirtu 
cider pontikka 
cold ponu 
expiorer pripps 
Finlandia-vodka redbull med vodka 
gin, gini rommi 
hb royal 
heineken sahti 
hembränt siideri 
Jägermeister smirnoff 
kalj a sprit 
kilju tequila 
koff(i) upcider 
konjak, konjakki viina 
koskenkorva viini 
kossu vin 
kotipoltto vinetto 
Lapin kulta viski 
legenda votka, vodka 
leijona öl 
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Luettele kirosanoj a 

bög lespo 
cp lörppö 
fagotti muna 
fan muna-aivo 
fitta paska 
fuck you perkele 
gayman perse 
helkatti pillu 
helvetti pirskatti 
homo pirun paskat 
huora pässi 
jumalan pyssyt saakeli 
jumalauta saatana 
jumankauta satan 
jävla vittu 
kulli vittujen kevät 
kusipää vittujen takatalvi 
kyrpä äidinnussija 
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Luettele eri pallopelien mailoja 

keppi 
klubba 

-hockeyklubba 
maila 

-bandymaila 
-golfmaila 
-innebandymaila 
-jäkismaila 
-jääkiekkomaila 
-j ääpallomaila 
-krikettimaila 
-lätkämaila 
-pesismaila 
-pesäpallomaila 
-pingismaila 
-sählymaila 
-sählömaila 
-tennismaila 

rack(et), rakki 
staga 

-lätkästaga 
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Mitä muita nuorisoryhmiä tiedät 
kuin hiphopparit? 

alkkikset punkkarit 
bimbot R & B 
bitchit rapparit 
bordarit rasistit 
breikkarit reivarit, ravarit 
fjortisar rokkarit 
freestylerit rullalautailijat 
hevarit ruotsalaiset 
hiphopparit räppärit 
hipit satanistit 
hurrit skeittarit 
hårdrockarit skinit 
juopot skinskallarit 
kickers, kickersit snillet 
kinut snobbit 
mutakuonot street dancerit 
mutapäät suomalaiset 
mutiaiset svedut 
narkkarit techno 
natsit, nazistit turkar 
neekerit töntit 
nörtit wannabeet 
pop, poppi vegaanit 
punkare ählämit 
punkit 

72 



Luettele pallopelej ä 

bandy, bändy käsipallo 
baseball, baseboll käsis 
basket(ti) lentis 
fotboll lentopallo 
futis, fudis lätkä 
golf(i) pesis 
handboll pesäpallo 
hockey pilleri 
innebandy pingis 
jalis potkupallo 
jalitsu pöytätennis 
jalkapallo salibandy 
jaikkis spökboll 
jääkiekko squash 
jääpallo sulkapallo 
kiekko sähly, sählö 
killerboll tennis 
koripallo vesipolo 
koris volleyboll 
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Luettele tervehdyssanoj a 

hallo, hallå morj ens 

halloi, halloj morjes 

hej moro 

hej hej morro 

heippa no mitä tapahtuu 

heips päivää 

hej se on moro 

hejsan sho(o) 

hello tere 

hota terkku 

huomenta terkut 

jltaa terve 

jee tja 

jou tjaba, saba 

mjten menee tj ao 

miten pöksii tjena 

mitä mies tjenare 

mitäs likka tjena tjena 

moi tjo 

moikka yo 
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