
Suomalaisen 

perussanakirj a 

l(uurojen Liitto ry 



PDF-näköisjulkaisu (37,2 Mt) teoksesta Suomalaisen viittomakielen perussanakirja (1998). Kuurojen Liitto ry 
ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 104. (ISBN 952-
9883-17-X) 
 
Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 60 
Copyright © Kotimaisten kielten keskus 
Helsinki 2018 
URN:ISBN 978-952-5446-94-4 
ISSN 2323-3370 
 
 
 
Viittausohje: 
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja (1998). PDF-näköisjulkaisu, 2018. Kuurojen Liitto ry ja 
Kotimaisten kielten keskus. Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 60. Saatavissa 
http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk60/Suomalaisen_viittomakielen_perussanakirja_1998.pdf, 
viitattu [pp.kk.vvvv]. 
 
Käyttöoikeudet: 
Suomalaisen viittomakielen perussanakirjan PDF-näköisjulkaisua voi käyttää Creative Commons -lisenssin 
Nimeä-EiKaupallinen 4.0 Kansainvälinen mukaisesti https://creativecommons.org/licenses/by-
nc/4.0/deed.fi. Kaupallisella käytöllä lisenssin antaja tarkoittaa näköisjulkaisun sisällön käyttöä osana 
kaupallista tuotetta (esimerkiksi myytävä oheismateriaali). 
 
Oheistuote: 
Suomalaisen viittomakielen perussanakirjan viittoma-artikkeleiden videot ovat katseltavissa julkaisussa 
Arkisto-Suvi, Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Suvissa, versio 25.5.2018 
http://aineisto.viittomakielinenkirjasto.fi/arkisto-suvi. 
 



 Sanakirja-artikkelit
käsimuotoryhmittäin

artikkelit käsimuotoryhmä

1–239 §123

240–265 45

266–345 67890+

346–354 wer

355–374 tyu

375–376 io

377–424 p

425–458 å

459–504 a

505–541 s

542 df

543–715 ghj

716–737 k

738–743 löä

744–775 @<

776–827 zx

828–859 cvb

860–869 nm

870–897 ,#

898–902 °!™

903–906 ¤%&/

907–920 ()=

921–929 Q?W

930–1022 TY

artikkelit käsimuotoryhmä

Etukannen sisälehti.fm5  Page 0  perjantai 8. toukokuu 1998  06:38



Yksikätinen 
viittoma

Mikä on 
viittoman 
paikka?

Pää

Millainen on 
viittoman liike?

Kaksikätinen 
viittoma

Mikä on 
viittoman 
paikka?

Neutraalitila

Millainen on 
viittoman liike?

Neutraalitila

Vartalo

Ei-dominoiva 
käsi

Pää

Vartalo

Mikä on viittoman 
käsimuoto?

1023–1098 UIO

1099–1121 PÅ

1122 A

1123–1134 SD

1135–1137 F

1138 G

artikkelit käsimuotoryhmä

1139–1160 HJ

1161 N

1162–1180 K

1181–1203 LÖÄ*

1204–1217 >ZXCV

1218 B

1219

artikkelit käsimuotoryhmä

Hakupuu

Etukannen sisälehti.fm5  Page 1  perjantai 8. toukokuu 1998  06:38



Suomalaisen viittomakielen
perussanakirja



 

”Jos voit avata solmun kielelläsi, 

älä käytä hampaita.”

 

Itämainen sananlasku

 

VKSK.book  Page 2  maanantai 11. toukokuu 1998  07:31



 

Suomalaisen 

 

viittomakielen

 

 

 

     perussanakirja

 

VKSK.book  Page 3  maanantai 11. toukokuu 1998  07:31



 

Toimitus:

 

Anja Malm, 

 

päätoimittaja

 

Leena Savolainen, 

 

sanakirja-artikkelien valmistaminen, 
digitaalisen kuvankäsittelyn suunnittelu

 

Petri Engman, 

 

viittomakielinen materiaali, digitaalinen kuvankäsittely

 

Irma Frondelius, 

 

viittomakielinen materiaali, esimerkkilauseiden suomentaminen

 

Pia Koivula, 

 

viittomakielinen materiaali, sanakirja-artikkelien valmistaminen

 

Kaisa Engman, 

 

viittomakielinen materiaali

 

Kimmo Leinonen, 

 

viittomakielinen materiaali

 

Mikaela Tillander, 

 

viittomakielinen materiaali

 

Minttu Laine, 

 

sanakirja-artikkelien tarkastaminen

 

Kuvien viittojat:

 

Kimmo Leinonen, 

 

sanakirja-artikkelit

 

Pia Koivula, 

 

sormiaakkoset

 

Hakusymbolien piirrokset: 

 

Anne Piisilä

 

Julkaisijat:

 

Kuurojen Liitto ry

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

 

Kustantaja: 

 

KL-Support Oy

 

Ulkoasu ja kannen suunnittelu: 

 

Anna-Mia Alanko, Rastaman Oy

 

Sivujen taitto: 

 

Samuli Jokipaltio, Rastaman Oy

ISBN  952-9883-17-X

Kirjapaino Libris Oy

Helsinki 1998 

 

VKSK.book  Page 4  maanantai 11. toukokuu 1998  07:31



 

5

 

Sisällys

 

Kiitokset

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

 

Sanakirjan tarkoitus ja kohderyhmä

 

 . . . . . . . . . . . . . . 7

 

Kuinka sanakirja valmistettiin

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

 

Ohjeita sanakirjan käyttäjälle

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

 

Hakujärjestelmä

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

 

Sanakirja-artikkelin rakenne

 

. . . . . . . . . . . . . . . 15

 

Kuvien nuolituspiirrokset

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

 

Huuliot

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

 

Sanakirjassa esiintyvien termien selityksiä

 

. . . 28

 

Kirjallisuutta

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

 

Sanakirja-artikkelit

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

 

Suomenkielisten vastineiden hakemisto

 

 . . . . . . . . . 763

 

Sormiaakkoset

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800

 

VKSK.book  Page 5  maanantai 11. toukokuu 1998  07:31



 

6

 

Kiitokset

 

Sanakirjaa ovat eri vaiheissa tehneet useat muut-

kin kuin alkusivuilla mainitut henkilöt. Haluam-

me tässä kiittää 

 

Thomas Sandholmia

 

, joka oli tut-

kimusapulaisena aivan projektin alussa, 

 

Kati Mar-

jasta

 

, joka alkuvuosina hoiti Kotimaisten kielten 

tutkimuskeskuksen viittomakielen tutkijan tointa 

ja oli sitä kautta hankkeessa mukana, 

 

Ritva Takkis-

ta

 

, joka oli mainitun toimen haltijana loppuvuosi-

na ja teki projektille tutkimusta polysynteettisistä 

viittomista, sekä Kuurojen Liiton viittomakielikes-

kuksesta 

 

Päivi Lappia

 

, 

 

Pirkko Seliniä

 

 ja 

 

Riitta Vivo-

lin-Karénia

 

, jotka suomensivat osan esimerkkilau-

seista ja tekivät loppuvaiheen korjauksia ja tarkis-

tuksia.

Kaikkia kuuroja työtovereitamme haluamme 

kiittää siitä kärsivällisyydestä, jolla he ovat vuosien 

mittaan vastanneet lukuisiin kyselyihimme viitto-

mien muodosta, merkityksestä ja käytöstä. Kuuro-

jen Liiton viestintäosasto on hoitanut viittomien 

ja esimerkkilauseiden videokuvausten teknisen 

puolen – siitä kiitos. Digitaaliseen kuvantekoon 

olemme saaneet neuvoja ja kommentteja monilta 

henkilöiltä; erityiskiitokset 

 

Matti Seppäselle

 

.

Suuri kiitos kuuluu Kotimaisten kielten tutki-

muskeskukselle, jonka kanssa Kuurojen Liitolla on 

ollut sanakirjatyötä koskeva yhteistyösopimus 

vuodesta 1989. Tämän sopimuksen perusteella 

tutkimuskeskuksen viittomakielen tutkija on työs-

kennellyt lähes täysipäiväisesti tämän sanakirjan 

valmistamisessa. Tutkimuskeskukselta olemme 

myös saaneet tukea keskustelujen ja kommenttien 

muodossa. Erityisesti haluamme tässä kiittää

 

 Risto 

Haaralaa

 

 ja muita Suomen kielen perussanakirjan 

toimittajia – ja tietysti perussanakirjaa itseään, 

sillä siihen me olemme tukeutuneet suomen kie-

len osalta.

Sanakirjatyöryhmässä, joka alkuun tuki toimi-

tusperiaatteiden muotoutumista ja tarkasti hank-

keessa tuotettua materiaalia, ovat vuosien mittaan 

olleet mukana seuraavat henkilöt:

 

Pekka Aalto

Jaana Aaltonen

Ismo Anttila

Eija Auvo

Juhani Auvo

Ulla-Maija Forssell

Risto Haarala

Päivi Holmberg

Markku Jokinen

Fred Karlsson

Liisa Kauppinen

Pirkko Koivula

Päivi Lappi

Päivi Rainò

Marjo Rajaniemi

Terhi Rissanen

Anita Saunamäki

Soini Suni

Jan-Ola Östman

 

Sanakirjahankkeen rahoitus on tullut pääosin 

Raha-automaattiyhdistyksen varoista – lämpimät 

kiitokset kärsivälliselle rahoittajallemme.

Helsingissä huhtikuussa 1998

Toimitus 
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Sanakirjan tarkoitus 
ja kohderyhmä

 

Tämän sanakirjan tarkoituksena on kuvata suo-

malaista viittomakieltä sellaisena kuin suomalaiset 

kuurot sitä päivittäin käyttävät. Olemme pyrki-

neet valitsemaan sanakirjaan keskeisiä arkielämän 

viittomia ja esimerkkilauseiden kautta esittämään 

luontevia käyttöyhteyksiä. Sanakirjan tarkoitukse-

na ei ole normittaa eli sanoa, mikä on hyvää tai 

suositeltavaa suomalaista viittomakieltä ja mikä 

taas huonoa, väärää ja hylättävää.

Sanakirjaa laadittaessa ensisijaisena kohderyh-

mänä ovat olleet suomalaista viittomakieltä käyt-

tävät kuurot. Koska viittomakielen sanakirjoja 

tehdään Suomessa harvoin, ei ole ollut mahdol-

lista laatia erikseen kuuleville kielenoppijoille tar-

koitettua sanakirjaa, mutta toivomme, että tämä 

sanakirja palvelee heitäkin.

Sanakirja on laadittu kaksikieliseksi siten, että 

haku toimii suomalaisesta viittomakielestä suo-

meen. Kirjan lopussa on hakemisto sanakirja-

artikkeleissa esiintyvistä viittomien suomenkieli-

sistä vastineista, mutta tämä ei tee sanakirjasta 

suomi–viittomakieli-sanakirjaa. Viittomien mer-

kitys on pyritty kuvaamaan mahdollisimman kat-

tavasti suomenkielisillä vastineilla, mutta suomen 

sanojen merkityksiä sanakirja ei kuvaa. Kun esi-

merkiksi hakemistossa sanan 

 

lujatahtoinen

 

 koh-

dalla viitataan artikkeleihin 272 ja 553, se tarkoit-

taa, että näiden artikkelien viittomilla on merkitys 

 

lujatahtoinen

 

, mutta se ei tarkoita, että nämä viit-

tomat kattavat sanan 

 

lujatahtoinen

 

 koko merki-

tyksen, tai etteikö suomalaisessa viittomakielessä 

olisi muitakin viittomia, joilla voidaan ilmaista 

sama merkitys.

Koska sanakirja on valmistettu Helsingissä ja 

viittomakielisen materiaalin sanakirjaan tuotta-

neet kuurot ovat syntyisin pääkaupunkiseudulta 

tai asuneet täällä varsin pitkään, muualla maassa 

asuvat kokevat ehkä sanakirjan painottuvan liikaa 

pääkaupunkiseudun murteeseen.

Suomalaista viittomakieltä on tutkittu vielä 

vähän, eikä tämän nyt valmistuneen sanakirjan 

tyyppistä ole Suomessa aiemmin tehty. Vaikka 

sanakirjaan on päässyt mukaan varsin suppea vali-

koima viittomia, valitut viittomat on kuvattu 

mahdollisimman perusteellisesti: jokainen sana-

kirja-artikkeli on pieni tutkielma hakuviittomas-

taan.

Sanakirjatyö ei pääty Kuurojen Liitossa tämän 

kirjan ilmestymiseen. Sanakirjan aineistoa täyden-

netään jatkuvasti, ja suunnitteilla on myös multi-

mediasanakirja, jossa suomalainen viittomakieli 

voidaan esittää videona. Numeraalit (

 

yksi, kaksi, 

kolme

 

 jne.) ja niistä johdettu rikas viittomisto 

(

 

viisi markkaa, kaksi kappaletta, kolmannella luo-

kalla, seitsemännessä kerroksessa

 

 jne.) sekä poly-

synteettiset viittomat (katso s. 29) valmistetaan 

itsenäisiksi julkaisuiksi vihkosina ja videokaset-

teina.
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Kuinka sanakirja 
valmistettiin

 

Kuurojen Liitto ry käynnisti maaliskuussa 1988 

sanakirjaprojektin, jonka tarkoituksena oli valmis-

taa uusi suomalaisen viittomakielen sanakirja. 

Tosin siihen aikaan oli vielä tapana puhua viitto-

makielestä tekemättä eroa kansallisten viittoma-

kielten välillä muutoin kuin erityistilanteissa.

Yhä edelleen käytössä oleva 

 

Viittomakielen 

kuvasanakirja

 

 ei enää tyydyttänyt. Mutta mitä 

tilalle? Malleja uudentyyppisille sanakirjoille ei 

juuri ollut. Thaimaassa oli valmistunut perintei-

sistä kuvasanakirjoista poikkeava teos 

 

(The Thai 

Sign Language Dictionary. Book One)

 

, joka pohjaa 

hakujärjestelmänsä niihin periaatteisiin, joita viit-

tomien muodostus thaimaalaisessa viittomakie-

lessä noudattaa.

Jo projektin alussa oli selvää, että tuleva sana-

kirja olisi nimenomaan sanakirja eikä viittoma-

lista. Ensimmäiseksi uudesta sanakirjasta muotou-

tui artikkelin rakenne sekä se yleisperiaate, että 

sanakirjan haku tulisi olemaan viittomakielestä 

suomeen päin.

Vuosien mittaan periaatteet kypsyivät ja tar-

kentuivat. Sanakirja-artikkelien valmistamiseen 

syntyi vähitellen menetelmä, joka sisälsi useita toi-

siaan systemaattisesti seuraavia vaiheita:

 

Sanakirja-artikkelien työstäminen

 

1. aluksi laadittiin alustava lista sanakirjaan tule-

vista viittomista

– sanakirjan hakuviittomat ovat kiinteitä 

viittomia eli sellaisia viittomia, joille voidaan 

määritellä tietty merkitys ja perusmuoto; katso 

 

Sanakirjassa esiintyvien termien selityksiä

 

 s. 29

– polysynteettisistä viittomista tehdään erillinen 

julkaisu; katso 

 

Sanakirjassa esiintyvien termien 

selityksiä

 

 s. 29

– erisnimiä ei ole mukana muutamaa poikkeusta 

lukuunottamatta

2. hankkeen viittomakieliset työntekijät alkoivat 

käydä listaa läpi viittoma viittomalta

– kunkin viittoman merkityksestä ja käyttöyhte-

yksistä keskusteltiin perusteellisesti

– laadittiin keskimäärin neljä viitottua esimerk-

kilausetta viittomaa kohden

– esimerkkilauseissa viittomaa käytettiin eri 

merkityksissä, eri tavoin taivutettuna tai 

muunneltuna, eri tyylisissä tilanteissa

– esimerkkilauseet videoitiin

3. esimerkkilauseet käännettiin suomeksi ja viitto-

mille valittiin suomenkielisiä vastineita

– tässä vaiheessa kirjattiin myös alustavaa tietoa 

viittoman muunnoksista, tyyliarvosta, rinnak-

kaismuodoista jne.

– näin syntyivät ensimmäiset versiot viittoma-

artikkeleista

– tässä vaiheessa alustavaa viittomalistaa myös 

tarkistettiin: joitain viittomia jäi pois, uusia 

tuli tilalle

4. viittoma-artikkelien raakaversiot tarkastettiin: 

ovatko videoidut lauseet hyvää, sujuvaa viittoma-

kieltä, kuvaavatko lauseet oikein viittoman 

käyttöä, ovatko suomenkieliset vastineet ja 

käännökset oikein
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5. sanakirjan kuvitusta varten viittomien perus-

muodot kuvattiin Kuurojen Liiton studiolla

– tätä edelsi tarkka analyysi ja keskustelu siitä, 

mikä olisi kustakin viittomasta sopivin muoto 

sanakirjan hakumuodoksi

6. kaikki viittoma-artikkelit tarkastettiin vielä 

uudestaan kahteen kertaan

 

Sanakirjan kuvien valmistus

 

Perinteisissä kuvasanakirjoissa on käytetty valoku-

via tai piirroksia kuvaamaan viittomia. Piirrokset 

voivat olla erinomainen keino viittomien esittämi-

seen, mikäli tehtävään saadaan taitava piirtäjä. 

Piirroksia on käytetty esimerkiksi edellä mainitus-

sa thaimaalaisen viittomakielen sanakirjassa. Valo-

kuvatkin voivat olla selkeitä, mutta niiden huono-

na puolena on viittomien luonnollisuuden katoa-

minen, kun viittomia esittävä malli poseeraa 

kameralle.

Idea uudentyyppiseen kuvanvalmistukseen 

tuli hollantilaisesta sanakirjasta 

 

Basis-gebaren-

schat

 

. Päätimme, että kuvat tehdään elävän viitto-

misen pohjalta. Videoituja viittomien perusmuo-

toja katsottiin kuva kuvalta, ja sopivat videoruu-

dut kaapattiin videonauhalta tietokoneen muis-

tiin. Piirto- ja kuvankäsittelyohjelmilla kuviin teh-

tiin nuolet ja muut symbolit, ja kuvien laatua 

paranneltiin painamista varten.
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Ohjeita sanakirjan käyttäjälle

 

Hakujärjestelmä

 

Kirjan haku perustuu viittoman rakennepiirtei-

siin: 1) käsimuoto, 2) yksi- tai kaksikätinen viitto-

ma, 3) paikka ja 4) liike. Päädyimme näihin piir-

teisiin sanakirjan aineistoa tutkimalla. Hakujärjes-

telmää suunniteltaessa olemme toisaalta nojan-

neet kielitieteelliseen tutkimukseen ja toisaalta 

tehneet ratkaisuja, jotka yksinkertaistavat ja hel-

pottavat hakua.

Kirjan lopussa on viittomien suomenkielisten 

vastineiden hakemisto.

 

Käsimuoto

 

Hakujärjestelmässä kaikki viittoma-artikkelit on 

ensin ryhmitelty käsimuodon mukaan käsimuoto-

perheisiin: kämmen- ja nyrkkikäsimuodot, yksi-, 

kaksi- ja 3–5-sormiset käsimuodot sekä otekäsi-

muodot. Perheet jakautuvat edelleen ryhmiin, joi-

den sisällä yleisemmät käsimuodot tulevat ennen 

harvinaisempia. Kunkin käsimuotoryhmän jä-

senet on pääsääntöisesti valittu siten, että niiden 

välinen vaihtelu ei muuta viittoman merkitystä. 

Jos saman viittoman voi viittoa useammalla käsi-

muodolla merkityksen muuttumatta, käsimuodot 

voivat olla samassa ryhmässä. Jos käsimuodon 

vaihtaminen muuttaa viittoman merkitystä, käsi-

muodot kuuluvat eri käsimuotoryhmiin.

Kussakin käsimuotoryhmässä rivin ensimmäi-

nen käsimuoto edustaa hakujärjestelmässä myös 

ryhmän muita käsimuotoja. Ryhmän edustajaksi 

on pyritty valitsemaan ryhmän jäsenistä yleisin ja 

neutraalein käsimuoto. Tämän käsimuodon kuva 

on hakusymbolina artikkelisivun reunassa, ja koko 

käsimuotoryhmä näkyy aina aukeaman ylälaidassa.

Käsimuodot siinä järjestyksessä kuin niitä on 

käytetty hakupiirteinä:

kämmenkäsimuodot

§123

45

67890+

wer

tyu

io

 

nyrkkikäsimuodot

p

å

a

s

df
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yksisormiset

ghj

k

löä

 

kaksisormiset

@<

zx

cvb

nm

,#

°!™

¤%&/

()=

W?Q

 

3–5-sormiset

TY

UIO

PÅ

A

SD

F

G

 

otekäsimuodot

HJ

N

K

LÖÄ*

>ZXCV

B
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Viittoman paikka

 

Viittoman paikan symboleissa on harmaalla väril-

lä rajattu se alue, jota kosketetaan tai jonka lähei-

syydessä kädet liikkuvat. Jos paikka muuttuu viit-

toman aikana, haussa huomioidaan vain viitto-

man alussa käytetty paikka.  Esimerkiksi artikkelin 

505 viittomassa paikka siirtyy otsalta leukaan, ja 

hakujärjestelmän mukaan artikkelin paikka on 

otsa.

Pään ja kaulan alueen hakusymbolit siinä järjes-

tyksessä kuin niitä on käytetty hakupiirteinä:

otsa ja pään yläosa

silmät, korvat ja posket

nenä

suu ja leuka

kaula

alue kasvojen edessä tai sivuilla

Käden alueen hakusymbolit siinä järjestyksessä 

kuin niitä on käytetty hakupiirteinä:

olkapää ja olkavarsi

kyynärpää, kyynärvarsi ja ranne

koko käsi tai alue käden lähellä

sormet

kämmen

käden syrjä

Vartalon alueen hakusymbolit siinä järjestyksessä 

kuin niitä on käytetty hakupiirteinä:

ylävartalo

vyötärö, lantio ja jalat

Neutraalitila

Neutraalitila on alue viittojan edessä, 

jossa kädet liikkuvat helposti ja 

luonnollisesti. Vaikka suurin osa 

viittomien perusmuodoista tuotetaankin oheisen 

hakusymbolin osoittamalla alueella, alue ei ole 

kuitenkaan tiukasti rajattu vaan voi eri ilmaisuissa 

laajeta viittojasta eteenpäin, ylös, alas ja sivuille. 

Myös viittomistapa vaihtelee viittojasta toiseen. 

Jotkut käyttävät lähes aina viittoessaan pienempää 

aluetta ja toiset laajempaa. Sekä yksi- että kaksikä-
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tisissä viittomissa neutraalitilassa tehtävät 

viittomat ovat viimeisenä, muissa paikoissa 

tuotettujen viittomien jälkeen.

 

Liike

 

Liike on viittoman rakennepiirteistä monimutkai-

sin. Siksi sitä käytetään hakupiirteenä tässä sana-

kirjassa yksinkertaistetussa muodossa ja vasta nel-

jäntenä hakuperusteena. Liikkeen tapaa käytetään 

hakupiirteenä kaikissa käsimuotoryhmissä, mutta 

se on merkitty näkyviin vain seitsemään suurim-

paan ryhmään.

Viittoman liike koostuu aina useammasta piir-

teestä. Kunkin viittoman liikkeestä on analysoita-

vissa ainakin liikkeen tapa (suora liike, ranteen 

taivutus jne.) ja liikkeen suunta (ylös, alas, sivulle 

jne.). Joissakin viittomissa voidaan tuottaa saman-

aikaisesti kahta erilaista liikettä: esimerkiksi 

samanaikainen sormien väristelyliike ja suora liike 

(esim. artikkeli 971) tai samanaikainen kaariliike 

ja käden kääntöliike (esim. artikkeli 227). Tällai-

sissa tapauksissa hakupiirteeksi on valittu näkyvin 

tai merkitsevin liike.

Muita seikkoja liikkeestä hakupiirteenä:

– kun viittoma on moniosainen, liike määri-

tetään ensimmäisestä osasta, katso artikkelit 

138 ja 569

– jos useammalla viittomalla on sama liike, yleis-

periaatteena on ollut se, että ylempänä viitotut 

tulevat ennen alempana viitottuja, katso artik-

kelit 990 ja 991

Liikkeen hakusymbolit siinä järjestyksessä kuin 

niitä on käytetty hakupiirteinä:

ei käsien liikettä, katso artikkelit 28 ja 

273

suora liike tai kaariliike (kyynärvarsi tai 

koko käsivarsi liikkuu), katso artikkelit 

62, 68, 113 ja 149

ympyräliike (kyynärvarsi tai koko 

käsivarsi liikkuu), katso artikkelit 117 ja 

401

ranteen taivutusliike tai käden kääntö-

liike (nämä liikkeet esiintyvät usein 

myös yhdessä), katso artikkelit 23, 289 ja 

290

käsimuodon muutosliike, katso artikke-

lit 37 ja 988 

sormien väristelyliike, katso artikkelit 

795 ja 938

 

Yksi- vai kaksikätinen viittoma

 

Yksikätiset viittomat ovat sanakirjassa ennen kak-

sikätisiä. Kaksikätisistä viittomista ne, joissa paik-

kana on ei-dominoiva käsi, tulevat ensin, ja sen 

jälkeen tulevat viittomat, joissa paikkana on pää, 

vartalo tai neutraalitila.

yksikätinen viittoma

– vain dominoiva käsi osallistuu viit-

toman tuottamiseen

kaksikätinen viittoma

– molemmat kädet osallistuvat viitto-

man tuottamiseen siten, että ei-domi-

noiva käsi toimii paikkana tai molem-

mat kädet ovat aktiivisia
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Hakupuu:

  

Yksikätinen 
viittoma

Mikä on 
viittoman 
paikka?

Pää

Millainen on 
viittoman liike?

Kaksikätinen 
viittoma

Mikä on 
viittoman 
paikka?

Neutraalitila

Millainen on 
viittoman liike?

Neutraalitila

Vartalo

Ei-dominoiva 
käsi

Pää

Vartalo

Mikä on viittoman 
käsimuoto?
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Sanakirja-artikkelin rakenne

 

1

 

Käsimuotoryhmä

Sanakirja jakautuu käsimuotoryhmien mukaisiin 

lukuihin, joita on yhteensä 37. Kirjan aukeamien 

vasemmasta ylälaidasta näkyy, missä käsimuoto-

ryhmässä ollaan ja mitkä käsimuodot ryhmään 

kuuluvat.

Kunkin luvun alussa on välilehti, josta näkyvät 

lukuun kuuluvat käsimuodot.

 

2

 

Hakujärjestelmän symbolit

– käsimuoto

– yksi- vai kaksikätinen viittoma

– viittoman paikka

– suurissa käsimuotoryhmissä: viittoman liike

Katso 

 

Hakujärjestelmä

 

 s. 10

§123

 

 

 

3.

käsimuoto voi olla myös 9; kun käsimuoto on §, liike voidaan tehdä myös rannetta taivutta-

malla

1. tietää, tieto, tiedot, tietous, tietoisuus, tietämys, informaatio; (varsinkin tietokonealan 
kielessä:) data; tietävä, olla selvillä, olla perillä, olla tietoinen; tuntea, tuntemus, tunnettu, 
tuttu; tuttava; tietty 

2. asiantuntija, asiantunteva, tietää paljon, perehtynyt; (usein leikillisessä kielessä:) tietoviisas 
posket pullistuvat

• Tuolla on tietosanakirja, hae se ja katso siitä! 
• En minä mihinkään tietokilpailuun halua osallistua, kun olen näin tyhmä. 
• Tunnetko hyvin maantietoa? 
• Eräs tuttavani on eronnut. 
• Turha tässä on enää jahkailla, parempi kutsua asiantuntija paikalle. 
• No tietysti, se on ihan selvä! 

6

13

2

4

5

5

7
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3

 

Artikkelin numero

Kirjan alussa sisäkannessa ja suomenkielisten vas-

tineiden hakemistossa viitataan artikkelin nume-

roon, ei sivunumeroon.

 

4

 

Kuva viittoman perusmuodosta

Perusmuodoksi on valittu merkitykseltään ja tuot-

tamistavaltaan neutraalein ja yleisin viittoman eri 

muodoista.

 

5

 

Viittomaan liittyviä huomautuksia ja 

selityksiä

Tässä kohdassa annetaan seuraavia tietoja:

a) selvityksiä viittoman perusmuodon tuottami-

sesta:

– merkintä viittomakielisestä huuliosta, mikäli 

sellainen perusmuotoon kuuluu; katso 

 

Huuliot

 

 

s. 22

– mikäli viittoma on ollut erityisen hankala 

nuolittaa tai jos esimerkiksi käsimuoto ei näy 

kuvasta selvästi, kuvaa tukemaan on lisätty 

kommentti

b) maininta viittoman rinnakkaismuodoista

Olemme selittäneet vaihtoehtoisia tapoja viittoa 

viittoman perusmuoto, silloin kun niitä meidän 

tiedossamme on ollut ja kun olemme katsoneet ne 

yleisesti käytetyiksi. Perusmuotoon nähden mikä 

tahansa viittoman rakennepiirteistä voi olla rin-

nakkaismuodossa erilainen:

– viittoman käsimuoto

– kämmenen tai sormien suunta

– viittoman paikka

– viittoman liike

– vaihtoehtoinen viittomakielinen huulio

– kaksikätisissä viittomissa:

myös yksikätisenä

voidaan viittoa ilman ei-dominoivaa kättä

– yksikätisissä viittomissa:

myös kaksikätisenä

Tällöin kuitenkin edellytetään, että viittoman 

merkitys pysyy samana. Jos kahdella viittomalla 

on eroa sekä muodossa että merkityksessä, ne ovat 

pääsääntöisesti saaneet omat artikkelinsa. Vertaa 

kohtaan 6. 

 

Viittoman suomenkieliset vastineet

 

.

c) maininta viittoman tyyliarvosta, mikäli 

viittoma ei ole neutraalia asiatyyliä – tavallisesti 

tulee kysymykseen merkintä 

 

arkityylinen

 

, joskus 

käytetään 

 

varsinkin arkityylissä

 

.

 

6

 

Viittoman suomenkieliset vastineet

Suomenkielisten vastineiden on tarkoitus kattaa 

viittoman koko merkitys. Viittoman perusmerki-

tystä tai ydinmerkitystä kuvaavat vastineet ovat 

luettelon alkupäässä ja harvinaisempia merki-

tyksiä kuvaavat vastineet loppupäässä. Silloin kun 

viittoman tyyliarvo on esimerkiksi arkikielinen, 

vastineluettelon alussa kuvataan ensin tyyliar-

voltaan neutraaleilla vastineilla viittoman 

ydinmerkitys, ja sen jälkeen annetaan tyyliar-

voltaan viittomaa vastaavia arkikielisiä vastineita. 

Esimerkkejä tyyliarvotarkenteiden käytöstä:
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artikkeli 498:

 

1. luvata, lupaus, lupailla, lupailu; lupaava 
2. morsian; sulhanen, sulhasmies, sulho, seurustelukumppani; poikaystävä, tyttöystävä, 

miesystävä, naisystävä; 

 

(arkikielessä:)

 

 poikakaveri, tyttökaveri; 

 

(arkikielessä tai leikilli-
sessä kielessä:)

 

 kulta, heila, sussu, morsmaikku; 

 

(slangissa:)

 

 kundikaveri, gimmakaveri, 
kimmakaveri, likkakaveri; 

 

(ylätyylissä tai leikillisessä kielessä:) ylkä

artikkeli 1089:

takapuoli, takamus, takamukset, pakarat; (arkikielessä:) perä, takalisto, pylly, peffa, 
persukset, persuukset, persaukset; (arkikielessä ja lasten kielessä:) peppu, pemppu; (alatyy-
lissä:) perse; (leikillisessä kielessä:) ahteri

Viittoman yhtä merkitystä kuvaavat vastineet on erotettu toisistaan pilkulla, eri merkityksiä 

kuvaavat vastineet puolipisteellä. Olemme usein laittaneet vastineisiin pilkuilla erotettuina 

eri sanaluokkien sanoja, koska emme halua ottaa kantaa siihen, mitä sanaluokkia suomalai-

sessa viittomakielessä esiintyy. Jos viittoman perusmerkitys on mielestämme selvästi 

enemmän esimerkiksi verbimäinen kuin substantiivimainen, vastineet on kuitenkin järjes-

tetty sanaluokan mukaan. Tällainen tapaus on esimerkiksi:

artikkeli 320:

edistyä, kehittyä, parantua, kohentua, koheta; (arkikielessä:) petraantua; edistää, kehittää, 
parantaa, kohentaa; (arkikielessä:) petrata; edistynyt, kehittynyt, parantunut, kohentunut; 
(arkikielessä:) petraantunut; edistys, kehitys, parannus, kohennus; (arkikielessä:) petraus

Puolipistettä on käytetty erottamaan suomenkielisiä vastineita myös silloin, kun vastineet 

eroavat toisistaan tyyliarvoltaan. Tyyliarvojen merkitsemisessä mallina on ollut Suomen 

kielen perussanakirjan CD-ROM-versio.

Kun viittomalla on selvästi toisistaan poikkeavia merkityksiä, jotka kuitenkin ovat sukua 

keskenään, merkitykset on numeroitu. Esimerkki:

artikkeli 192:

1. kilogramma, kilo; (tunnus:) kg; -kiloinen
2. painaa, olla jonkin painoinen; punnita
3. vaaka; (arkikielessä:) puntari
4. verrata, vertailla, vertailu, punnita, puntaroida

Numerointia on käytetty myös silloin, kun viittoman tuottaminen muuttuu jonkin merki-

tyksen kohdalla. Esimerkkejä:
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artikkeli 3:

1. tietää, tieto, tiedot, tietous, tietoisuus, tietämys, informaatio; (varsinkin tietokonealan 
kielessä:) data; tietävä, olla selvillä, olla perillä, olla tietoinen; tuntea, tuntemus, 
tunnettu, tuttu; tuttava; tietty

2. asiantuntija, asiantunteva, tietää paljon, perehtynyt; (usein leikillisessä kielessä:) tieto-
viisas posket pullistuvat

artikkeli 270:

1. vaaleanpunainen
2. voimakkaan vaaleanpunainen, pinkki, voimakkaan pinkki suora, hidas kertaliike 

ylöspäin; kulmat kohollaan
3. vaaleanpunertava, hennon vaaleanpunainen, vienon vaaleanpunainen, vaaleanpu-

naiseen vivahtava suora, hidas kertaliike ylöspäin; silmät sirrillään

Tästä toimitusperiaatteesta seuraa, että yhdessä artikkelissa on usein kuvattu kaksi tai 

kolmekin viittomaa.

Jos viittomalla on kaksi merkitystä, joilla ei ole mitään tekemistä keskenään, kumpikin 

merkitys on pääsääntöisesti saanut oman artikkelin, katso artikkelit 1102 ja 1103.

Tällöin voidaan ajatella, että viittomat ovat vain sattumalta saman näköisiä. Vastaavan-

laisia suomen sanoja ovat esimerkiksi kuusi ja kuuro.

Kun suomenkielisellä vastineella on laajempi merkitys kuin viittomalla, on vastineen 

merkitystä rajoitettu vastineen eteen sijoitetulla tarkenteella tai vastineen perään sijoitetulla 

esimerkillä. Esimerkkejä:

artikkeli 1121:

sammua, sammuttaa, sammutus; (moottorista:) pysähtyä, lakata toimimasta, lakata 
käymästä

artikkeli 1179:

1. (tavallisesti vain ajanvietepeleistä, ei urheilusta:) peli, pelata, peluu

2. shakki, pelata shakkia, shakinpeluu, šakki, pelata šakkia, šakinpeluu huuliossa [sakki]

artikkeli 47:

pyhäpäivä, pyhäpäivänä, pyhä (pyhä ja arki), pyhänä

Vastineiden eteen on sijoitettu käyttötilannetta kuvaavia tarkenteita, esimerkki:
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artikkeli 34:

(huudahduksissa:) ups, upsis, upsista, hui, oho, ohoh

Vastineiden jäljessä suluissa on annettu esimerkkejä sanan käytöstä tai sanan taivutuksesta.

kylmä (minulla on kylmä, minun on kylmä)

keritä (minä kerkiän, minä kerkisin, en kerinnyt), keretä (minä kerkeän, minä kerkesin, en 
kerennyt)

7 Esimerkkilauseet

Viittoman käytöstä eri merkityksissä tai eri käyttö-

tilanteissa on laadittu viittomakielisiä esimerkki-

lauseita, keskimäärin neljä kutakin viittomaa koh-

den (katso Kuinka sanakirja valmistettiin, s. 8). 

Näiden esimerkkilauseiden suomenkieliset kään-

nökset ovat tässä.

Esimerkkilauseissa on painettu lihavoituna ja 

kursivoituna viittoman käännös suomeksi. Joskus 

käännös on yksi sana, joskus pidempi fraasi tai 

jopa kokonainen lause. Käännöksissä on pyritty 

sisällölliseen tarkkuuteen ja luontevaan, sujuvaan 

suomen kieleen. Sen vuoksi lauseeseen merkitty 

kohta voi näyttää hyvinkin erilaiselta kuin suo-

menkielisissä vastineissa mainitut sanat tai 

ilmaukset.

Kuvien nuolituspiirrokset

Viittomien kuvissa käsien, pään ja vartalon liikettä 

kuvataan nuolituspiirroksilla. Nuolitus on pyritty 

tekemään yksinkertaisesti, mutta samalla siten, 

että se yhdessä kuvan kanssa kykenisi ilmaisemaan 

viittomassa tuotetun liikkeen mahdollisimman 

hyvin. Osa nuolituspiirroksista on sellaisenaan 

ymmärrettäviä ja osa symboleita, joilla on sovittu 

merkitys.

Sellaisenaan ymmärrettävät nuolitukset eivät 

aina toteudu viittomisessa niin puhtaina kuin 

nuolitus antaisi ymmärtää. Esimerkiksi ympyrästä 

voikin tulla soikio tai toistettaessa ympyrät piene-

nevät loppua kohti, ja toistuvassa suorassa liik-

keessä ensimmäinen liike voi olla pidempi kuin 

toinen tai kolmas. Monissa suomalaisen viittoma-

kielen viittomissa kaariliike voidaan tuottaa liikut-

tamalla kyynärvartta tai koko käsivartta, ranteen-

taivutuksella tai kääntöliikkeellä, jolloin kämme-

nen suunta muuttuu, taikka näiden erilaisina 

yhdistelminä. Tämä on pyritty kuvaamaan tarkalla 

nuolituksella ja käyttämällä kahta tai kolmea 

kuvaa.

Nuolitusta suunniteltaessa olemme vertailleet 

keskenään seuraavien teosten nuolitusjärjestelmiä: 

Viittomakielen kuvasanakirja, The Thai Sign Lan-

guage Dictionary ja Dictionary of British Sign Lan-

guage/English.
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käden tai sormien liikerata (joskus myös pään ja vartalon liike)

normaali liike

nopea liike, katso artikkeli 552

hidas liike, katso artikkelit 1006 ja 1021

sitkoinen liike, katso artikkelit 52 ja 420

käsien liikerata niiden siirtyessä varsinaisen liikkeen suorituspaikkaan,
katso artikkelit 25 ja 70

käsi sulkeutuu, katso artikkelit 361 ja 1052

kaksi sormea sulkeutuu tai tulee yhteen, katso artikkelit 794, 875 ja 897

käsi avautuu, katso artikkelit 402 ja 1144

kaksi sormea avautuu tai menee erilleen, katso artikkeli 1185

~

Nuolituspiirrosten kuvaukset

pieni ja nopea tai värisevä liike; katso artikkelit 157, 507, 617, 1027 ja 1092

liike toistuu (yleensä liike tehdään kaksi kertaa, joissakin viittomissa useammin)

edestakainen liike, joka alkaa kaksoisnuolen suuntaan

toistuva, edestakainen liike
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sormien väristelyliike, katso artikkelit 795, 936, 1105 ja 1116

peukalonpää ja etusormi hieraisevat toisiaan kerran, katso artikkeli 1190

peukalonpäätä ja etusormea hierotaan toisiaan vasten, katso artikkeli 924

käden kääntöliike, nuolen suunta osoittaa kääntöliikkeen suunnan, katso artikkelit
29, 76 ja 125

ranteen ympärillä käytettynä ilmaisee käden kääntöliikettä, katso artikkelit 130, 1091 ja
1122

liike päättyy selkeään pysähdykseen, katso artikkelit 58 ja 552

liikkeet tuotetaan peräjälkeen numeroiden osoittamassa järjestyksessä, katso artikkelit
485 ja 756

käsi tai käden osa pysyy paikallaan, katso artikkelit 74, 116, 146 ja 1012

liike, jossa käsi kimpoaa takaisin samaa liikerataa pitkin, katso artikkelit 64 ja 182

kädet liikkuvat yhdessä nuolen osoittamaan suuntaan, katso artikkelit 161 ja 196

1
2

3
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Huuliot

Huuliot ovat viittoman aikana tuotettuja suun 

asentoja tai liikkeitä. Suomalaisessa viittomakie-

lessä on kahden tyyppisiä huulioita: viittomakieli-

siä huulioita, joilla ei ole yhteyttä puhutun kielen 

sanoihin, ja suomen kielen sanahahmoja.

Viittomassa huuliona käytetyssä suomen kie-

len sanahahmossa huulilla muodostetaan yleensä 

vain osa kyseessä olevasta suomen kielen sanasta. 

Näiden huulioiden muoto voi vaihdella paljonkin 

viittojasta ja käyttöyhteydestä toiseen. Tietyissä 

viittomissa vaihtelu ei juurikaan tai ollenkaan vai-

kuta viittoman merkitykseen. Esimerkki:

artikkeli 1105:

mukava, mukavuus, miellyttävä, miellyttävyys; ihana, ihanuus; (arkikielessä:) kiva; 
leppoisa, lupsakka; viihtyisä

Toisissa viittomissa suomenkielisellä huuliolla voidaan muuttaa myös viittoman perus-

merkitystä. Esimerkki:

artikkeli 347:

1. kupari, kuparinen; (ylätyylissä ja vanhahtavassa kielessä:) vaski
2. pronssi, pronssinen
3. ruoste, ruosteinen, ruosteessa, ruostunut, ruosteisuus

Kunkin viittoman perusmuodossa on käytetty 

huuliota, jonka olemme katsoneet olevan yleisessä 

käytössä juuri tuon viittoman yhteydessä ja joka 

liittyy viittoman keskeiseen merkitykseen. 

Sanakirjahankkeen tutkimuksissa esille tulleet, 

viittoman perusmuodon kanssa esiintyvät viitto-

makieliset huuliot mainitaan sanakirja-artikkelin 

tekstissä kuvan alla (katso Ohjeita sanakirjan 

käyttäjälle, kohta 5). Viittomaan liitettäviä 

mahdollisia suomenkielisiä sanahahmoja ei 

yleensä erikseen mainita (poikkeuksena esimer-

kiksi artikkeli 51).

Viittomakielisen huulion kesto on aina yhtä 

pitkä kuin viittoman kesto: huulio alkaa, kun 

kädet (tai joskus vain vartalo tai pää) lähtevät suo-

rittamaan viittomaa, ja päättyy, kun käsien aktii-

vinen liike päättyy. Kun viittoma tuotetaan esi-

merkiksi hitaammalla liikkeellä, huulion kesto 

pitenee vastaavasti.

Kirjassa käytetyt viittomakielisten huulioiden 

merkintätavat on luotu nimenomaan tätä kirjaa 

varten. Niissä on käytetty soveltaen suomen kielen 

kirjoituksessa käytettyjä kirjaimia ja kansainväli-

sen foneettisen aakkoston (International Phonetic 

Alphabet, IPA) merkkejä. Kaikki merkinnöissä 

käytetyt, äänteitä vastaavat kirjaimet kuvaavat 

huuliossa esiintyvää suun asentoa tai liikettä, eivät 

itse äännettä. Kuhunkin huulioon on pyritty löytä-

mään äänteet, joita tuotettaessa suun asento tai 

liike olisi mahdollisimman samannäköinen kuin 

kyseessä olevassa huuliossa. Vokaalit on kirjoitettu 

yläindeksiin, esimerkiksi [pi] ja [yy]. Tällä halutaan 

korostaa eroa puhutun kielen äänteisiin.

Seuraavassa kuvataan suomalaisen viittoma-

kielen huulioita kuvin ja joissakin tapauksissa 

myös sanallisin selityksin. Viittomien perusmuo-

doissa käytetään tavallisesti huulion kevyempää 

muotoa, muunnelluissa muodoissa myös voimak-

kaampaa. Tässä esitetään osa sanakirjassa esiinty-

vistä huulioista. Muut kirjassa esiintyvät huuliot 

ovat tulkittavissa näiden perusteella.
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[ii] voimakas [ii]

katso artikkeli 381

 

[pi]

katso artikkelit 302, 402 ja 482

 

[ap]

katso artikkelit 311, 562 ja 595

[ii], jossa hampaat ovat yhdessä

katso artikkeli 1033

 

voimakas [pi]

 

voimakas [ap]

Suomalaisen viittomakielen viittomakielisiä huuliota
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[šš]

huulet ovat törröllään ja hampaat yhdessä tai lähekkäin, 

hampaiden välistä voidaan puhaltaa kevyesti; 

katso artikkelit 380, 486 ja 991

suu mutrussa suu voimakkaasti 

katso artikkelit 191 mutrussa

ja 1012

[hyy], [yy]

huulten asento kuten y-äänteessä, huulten välistä 

puhalletaan kevyesti; katso artikkelit 11, 38 ja 813

voimakas [šš]

huulet kevyesti huulet voimakkaasti

yhteenpuristettuina yhteenpuristettuina

katso artikkelit 74, 333, 381 ja 411

voimakas [hyy]
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[B]

huulia päristetään; 

katso artikkelit 222, 359 ja 364

[ø] voimakas [ø]

kieli on hampaiden välissä, 

huulet raollaan (suu vähän auki); 

katso artikkelit 1071 ja 1180

 

[pø]

katso artikkelit 806, 1086 ja 1154

 

voimakas [B]

kevyt [ø]

kielenpää näkyy huulten välistä; 

katso artikkeli 269

 

voimakas [pø]
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[Ø]

suu on auki, kieli lepää alhaalla ja koskettaa alahuulen 

sisäpuolta; katso artikkelit 547, 871 ja 904

 

[pØ]

katso artikkelit 1154 ja 1215

suu auki

katso artikkeli 907

voimakas [Ø]

 

voimakas [pØ]
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[phuu]

huulet aukenevat p-äänteestä u-äänteen muotoiseksi 

huulioksi, jonka läpi puhalletaan kevyesti; 

katso artikkelit 571 ja 602

 

[puu]

tuotetaan kuten huulio [phuu], mutta u-huulion aikana 

ei puhalleta huulten välistä; 

katso artikkeli 602

 

voimakas [phuu]
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Sanakirjassa esiintyvien
 termien selityksiä

Dominoiva ja ei-dominoiva käsi

Oikeakätisellä viittojalla oikea käsi on dominoiva 

käsi ja vasen ei-dominoiva. Vasenkätisellä taas 

vasen käsi on dominoiva käsi ja oikea ei-dominoi-

va. Yksikätiset viittomat tuotetaan dominoivalla 

kädellä; osassa kaksikätisiä viittomia ei-dominoiva 

käsi toimii paikkana.

Monisuuntainen

Monisuuntaisuudella tarkoitetaan sitä, että viitto-

ma voi kääntyä sen mukaan, kuka on tekijänä tai 

teon kohteena. Jos minä opetan sinua, viiton niin, 

että viittoman liike ja sormien suunta on sinuun 

päin; jos taas viiton sinä opetat minua, viittoman 

liike ja sormien suunta on minuun päin.

Äiti opettaa minua.

Monisuuntaiset viittomat ovat yleensä verbi-

mäisiä, eli ne kuvaavat tekemistä tai toimintaa. 

Tässä sanakirjassa monisuuntaisia ovat esimer-

kiksi artikkelien 26, 213, 729, 789, 835 ja 1145 

viittomat. Aiheesta enemmän Terhi Rissasen 

kirjassa Viittomakielen perusrakenne.

Minä opetan lastani.
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Aspektuaalinen muuntelu

Joitakin verbimäisiä viittomia, eli tekemistä ja toi-

mintaa kuvaavia viittomia, voi muunnella sen 

mukaan, kuinka kauan tekeminen kestää, onko 

tekeminen usein vai harvoin toistuvaa, onko teke-

minen helppoa vai ponnistuksia vaativaa. Näitä 

eri tekemisen tapoja kutsutaan aspekteiksi, ja tätä 

ilmiötä aspektuaaliseksi muunteluksi. Esimerkki:

Kiinteät ja polysynteettiset viittomat

Tämän sanakirjan hakuviittomat ovat kiinteitä 

viittomia. Kiinteälle viittomalle voidaan löytää 

perusmuoto, ja sillä on rajallinen merkitys. Osa 

kiinteistä viittomista on monisuuntaisia, ja osaa 

voidaan muunnella aspektuaalisesti.

Polysynteettisillä viittomilla ei ole perusmuo-

toa, eikä niiden merkitystä ole helppo kuvata. 

Polysynteettinen viittoma vastaa merkitykseltään 

lausetta ja kääntyy usein suomeksikin yhtä sanaa 

pidemmällä ilmauksella tai kokonaisella lauseella. 

Aiemmin näistä viittomista tai niiden osista on 

Suomessa käytetty nimityksiä asemoviittoma, luo-

kanosoitin ja klassifikaattori.

Tyypillisessä polysynteettisessä viittomassa 

käsimuotoon yhdistetään erilaisia liikkeitä, paik-

koja, ilmeitä ja huulioita. Polysynteettisillä viitto-

milla kuvataan esimerkiksi ihmisten, eläinten tai 

kulkuvälineiden liikkumista (auto ajaa mutkaista 

tietä, lentokone nousee jyrkästi) ja esineiden sijain-

tia (kirjoja on hyllykaupalla, niitylle puhkeaa kuk-

kia sinne tänne).

Seuraavissa kuvissa näkyy polysynteettinen 

viittoma, jonka kaikkia piirteitä voi muunnella. 

Viittoman käsimuoto muuttuu sen mukaan, mitä 

annetaan, ja liike sen mukaan, kuka antaa ja 

kuinka monelle annetaan. Kuvatekstinä on yksi 

mahdollinen käännös kuvan esittämästä viittomi-

sesta.

tavata tavata tiheään, tavata 

jatkuvasti

tavata harvakseltaan, tavata 

silloin tällöin
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Minä annan vihkon sinulle.

Minä annan vihkot teille 

(kahdelle henkilölle).

Minä annan pinon kirjoja sinulle.

Minä annan omenan sinulle.

Sinä annat omenan minulle.

Vaikka muuntelun mahdollisuudet ovat lähes 

rajattomat, muuntelu noudattaa sääntöjä, jotka 

äidinkieliset viittojat hallitsevat intuitiivisesti 

mutta kielenoppijan on opeteltava. Polysynteetti-

sistä viittomista ei ole sanakirja-artikkeleita tässä 

kirjassa, mutta niistä julkaistaan erillinen kuvaus 

myöhemmin.
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§123

 

 

 

 

 

1.

 

liike voi olla myös taivutus rannenivelestä

 

hattu, lakki, päähine

 

•

 

Hattu

 

kaupassa oli suuret valikoimat erilaisia hattuja: lippalakkeja, pipoja, stetsoneita. 
• Morsiamella on kaunis lieri

 

hattu

 

.

 

 

 

 

 

2.

 

1. musta, mustuus 
2. pikimusta, sysimusta, syvänmusta, syvän musta, yön musta 

 

liike voimakas

 

• Etelä-Afrikassa näkee paljon sekä 

 

musta

 

- että valkoihoisia.
•

 

Musta

 

valkokuvissa on jotakin erityisen vaikuttavaa ja taiteellista.
• Oletko ollut tappelussa vai miten sinulla on silmä 

 

mustana

 

?
• Ulkona on niin pimeää, että kaikki on vain yhtä 

 

sysimustaa

 

.
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§123

 

 

 

 

 

3.

 

käsimuoto voi olla myös 9

 

; kun käsimuoto on §

 

, liike voidaan tehdä myös rannetta taivutta-

malla

 

1. tietää, tieto, tiedot, tietous, tietoisuus, tietämys, informaatio; 

 

(varsinkin tietokonealan 
kielessä:)

 

 data; tietävä, olla selvillä, olla perillä, olla tietoinen; tuntea, tuntemus, tunnettu, 
tuttu; tuttava; tietty 

2. asiantuntija, asiantunteva, tietää paljon, perehtynyt; 

 

(usein leikillisessä kielessä:)

 

 tietoviisas 

 

posket pullistuvat

 

• Tuolla on 

 

tieto

 

sanakirja, hae se ja katso siitä! 
• En minä mihinkään 

 

tieto

 

kilpailuun halua osallistua, kun olen näin tyhmä. 
•

 

Tunnetko

 

 hyvin maan

 

tietoa

 

? 
• Eräs 

 

tuttavani

 

 on eronnut. 
• Turha tässä on enää jahkailla, parempi kutsua 

 

asiantuntija

 

 paikalle. 
•

 

No tietysti

 

, se on ihan selvä!  

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

tietokone

 

• Huomasin lehdessä edullisen tarjouksen 

 

tietokoneesta

 

. Tarjous sisälsi myös hiiren, 
CD-ROM-aseman ja erilaisia 

 

tietokone

 

ohjelmia.
• Lukiessani 

 

koneelle

 

 kirjoittamaani tekstiä huomasin, että kahden kappaleen olisi parempi 
olla päinvastaisessa järjestyksessä. Niinpä vaihdoin niiden paikkaa. 
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5.

 

  

 

yhdysviittoman alkuosa voi jäädä pois

 

1. mustikka 
2. olla mustikassa, poimia mustikoita, mustikanpoiminta 

 

viittoman jälkimmäisen osan liike 
toistuu useasti, ja paikka siirtyy samalla oikealle

 

• Survotut 

 

mustikat

 

 talkkunajauhon kanssa ovat todellista herkkua. 
• Työkaverini 

 

ahersi mustikassa

 

 koko päivän, ja sai kolme ämpäriä täyteen. 
• Uusi 

 

mustikka

 

juoma on hyvää vatsalle.  

 

 

 

 

 

6.

 

käsimuoto voi olla myös S

 

Ranska, ranskalainen, ranskan kieli, ranska, ranskalais-

 

•

 

Ranskan

 

 pääkaupunki on Pariisi.
• Kanada on kaksikielinen maa: siellä puhutaan 

 

ranskaa

 

 ja englantia.
•

 

Ranskalaiset

 

 ovat ylpeitä kielestään.
• En kerta kaikkiaan saanut selvää, oliko lehti 

 

ranskan

 

- vai espanjankielinen. 
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§123

 

 

 

 

 

7.

 

  

 

käsimuoto muuttuu §

 

 

 

�

 

 6

 

 molempien suorien liikkeiden aikana; nuorten kuurojen kielessä 

käsimuoto voi olla myös S

 

, tällöin etu- ja keskisormi taipuvat suoran liikkeen aikana kämmeneen 

päin

 

1. kesä, kesällä, kesäinen; 

 

(varsinkin ylätyylissä ja murteissa:)

 

 suvi, suvena, suvinen 
2. kesäkuu, kesäkuussa, kesäkuinen 

 

viittoman perään voidaan liittää artikkelin 121 viittoma

 

• Nyt on 

 

kesä

 

, ja on mukava syödä ulkona grilliruokaa. 
• Uimavesi on ollut nyt 

 

kesäkuussa

 

 todella lämmintä. 
•

 

Kesä

 

lomani alkaa juhannuksen jälkeen. 
•

 

Kesäkuun

 

 puolenvälin jälkeen Lapissa alkavat yöttömät yöt, jolloin aurinko pysyy koko 
ajan taivaanrannan yläpuolella.

 

 

 

 

 

8.

 

käsimuoto voi olla myös 9

elokuva, elokuvat, filmi; (arkikielessä:) leffa

• Elokuvat voi jakaa eri lajeihin, esimerkiksi lastenelokuviin, nuorisoelokuviin, jännityselo-
kuviin ja komedioihin. 

• Elokuvissa käydään selvästi entistä harvemmin, koska videoitten katselu kotona on lisään-
tynyt. 

• (arkikielinen:) Tuo huippuleffa sai Oscarin. 
• Missä voi opiskella elokuvaohjaajaksi?  
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9.

 

tietää, olla tietoinen, olla jonkun tiedossa (asia on minun tiedossani), olla selvillä, olla perillä

• Tiesitkö, että kokous on siirretty huomiseksi? 
• Hän nyt on niin ailahtelevainen. 
• Olin selvillä retkisuunnitelmista jo aikaisemmin. 
• (arkikielinen:) Mitä sä turhaan selität, tiedän kyllä!  

 

 

 

10.

 

ei tiedä

• En tiedä, tuleeko kaverini mukaan vai ei. 
• Olipa vaikea kysymys, nyt en osaa antaa sinulle siihen vastausta.
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§123

 

 

 

11.

huulio voi olla [hyy] tai [yy]

rentoutua, ottaa rennosti, tehdä jotakin rentoutuakseen (minä uin rentoutuakseni), rentoutu-
misen vuoksi; virkistäytyä, virkistys, mielenvirkistys, tehdä jotakin virkistyksen vuoksi; tehdä 
jotakin huvikseen, huvitella, huvi, huvit, hupi; tehdä jotakin vaihtelun vuoksi; lähteä tuulet-
tumaan, lähteä huvittelemaan, irtautua arjesta, päästää irti arjesta; ajankulu, ajanviete; 
(slangissa:) relata

• Aion mennä viikonlopuksi mökille lepäämään ja rentoutumaan. 
• Asiat olivat aivan sekaisin, ja minun oli ihan pakko lähteä ulos tuulettumaan. 
• Tyttö halusi kissanäyttelyyn, ja minä lähdin huvikseni hänen seurakseen.  

 

 

 

12.

 

kun liikettä toistetaan, viittoma saa merkityksen ’unohdella, unohtelu’

unohtaa, unohtua, unohdus; (runokielessä:) unhottaa, unhottua, unhoittaa

• Pariisia en unohda koskaan. 
• Kuurojenyhdistys unohti onnitella jäsentään 80-vuotispäivän johdosta. 
• (arkikielinen:) Äh, unohda koko juttu! 
• Mummo unohtelee usein asioita.
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13.

toistuva pieni, suora liike päätä kohti merkitsee kuuntelemisen jatkumista pitkään

kuunnella, kuuntelu, kuulla; ottaa huomioon

• Sinä et kuuntele koskaan! 
• Puran usein tunteitani serkulleni, koska hän on niin hyvä kuuntelija. 
• (arkikielinen:) Lapsi viittoi tohkeissaan, ja nainen kuunteli häntä ystävällisesti nyöky-

tellen, vaikka selvästi ei ymmärtänyt hölkäsen pöläystä. 
• Kuuntele nyt ensin, malta vähän... 
• Nautin oopperan kuuntelemisesta.  

 

 

 

14.

vain ihmisen ihosta

kasvojen iho, iho, -ihoinen

• Naisella on kasvoissa kuiva iho. 
• Ovatpa sinun kasvosi ruskettuneet!  
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§123

 

 

 

15.

  

voidaan viittoa arkikielessä ilman ei-dominoivaa kättä

anteeksi; pyytää anteeksi, anteeksipyyntö; antaa anteeksi, anteeksianto; (arkikielessä:) sorry, sori

• Anteeksi, mutta nyt en ymmärtänyt, mitä sanoit. 
• Hän ei koskaan pyydä minulta anteeksi. 
• Sinä kiusasit häntä. Pyydä nyt anteeksi. 
• Voisit antaa jo anteeksi etkä kantaa kaunaa. 
• (arkikielinen:) Sori, mä en huomannut.  

 

 

 

16.

1. kiltti, kiltteys, kilttiys; hyväkäytöksinen; olla kiltisti, olla kunnolla 
2. hellä, lempeä, hellävarainen
3. kesy, kesyys, säyseä, säyseys, lauhkea, lauhkeus 
4. lempi-, mieli-, suosikki-; lemmikki
5. olisitko niin kiltti, olisitko niin ystävällinen, voisitko kysyvä tai pyytävä ilme

• Naapurin vauva on kamalan kiltti, se itkee tuskin koskaan. 
• Lopeta! Ole kunnolla! 
• Karhu kesyyntyi, kun sitä koulutettiin. 
• Ostin lemmikkieläinkaupasta ruokaa undulaateille. 
• Tämä on lempikirjani. 
• Olisitko niin kiltti ja kävisit kaupassa?  

VKSK.book  Page 42  perjantai 24. huhtikuu 1998  17:16



43

 

 

 

17.

  

viittoman loppuosan käsimuoto voi olla Y; viittoman loppuosassa kädet voivat tehdä myös suoran 

liikkeen ensin sivuille käsimuodolla 9 ja sitten itseen päin käsimuodolla §

makuuhuone; (varsinkin vanhahtavassa kielessä:) makuukamari

• Kuinka te oikein sovitte asumaan kuuden lapsen kanssa kahden makuuhuoneen 
asuntoon? 

• Suuri makuuhuone jaettiin väliseinällä sisaruksia varten kahdeksi pienemmäksi makuu-
huoneeksi.  

 

 

 

18.

 

yhdysviittoman osat voidaan viittoa päinvastaisessa järjestyksessä

tyyny; (vanhahtavassa kielessä:) pielus

• Ennen tyynyn pesemistä kannattaa tarkistaa pesuohje. 
• En voi käyttää höyhentyynyä, koska olen allerginen.  
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§123

 

 

 

19.

 

asuntola

• – Mikä tuo rakennus on? – Se on kodittomien asuntola. 
• Kasarmin säännöt ovat hirvittävän ankarat.  

 

 

 

20.

pyytää, pyyntö, anoa

• Täti pyysi, että sinä tulisit mukaan mummolaan. 
• Mitä! Minäkö muka pyysin! En suinkaan! 
• Johtaja toivoo, että jäisit ylitöihin.  
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21.

 

1. pyytää, pyyntö, anoa, anomus 
2. pyydellä, pyytely, anella, anelu, rukoilla, rukoilu, ruikuttaa, ruikutus, mankua, kärttää, 

kerjätä; (arkikielessä:) kinuta, ruinata viittoman jälkiosan liike toistuu useammin ja ilme on 
aneleva 

3. kosia, kosinta

• Poika pyysi minua mukaan mökille, mutta enpä oikein tiedä. 
• (arkikielinen:) Tyttö ruinasi rahaa. Lopulta äiti kyllästyi mankumiseen ja antoi tytölle 

kympin. 
• Rohkea tyttö haki ujostelevaa poikaa tanssimaan ravintolassa. 
• Tiedätkö mitä! Jari sai viimeinkin kosittua, ja nyt he ovat naimisissa.  

 

 

 

22.

 

liike voidaan tuottaa taivuttamalla kättä vain kyynärnivelestä

myöhemmin, myöhempi, vastaisuudessa, vastainen, vastedes; ensi, seuraava, tuleva; kuluttua 
(kuukauden kuluttua), päästä, perästä

• Sitten kun jäät eläkkeelle, sinulla on aikaa lomailla. 
• Malta vielä mielesi pari vuotta! 
• Sinulla on vielä viisi minuuttia aikaa. 
• Parin viikon takaisella laivamatkalla jouduin odottelemaan kaveriani aamupalalle.  
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§123

 

 

 

23.

 

käsimuoto voi olla myös 4, jolloin kämmen suuntautuu vasemmalle

tulevaisuus, tulevaisuudessa, tuleva, vastaisuudessa, vastainen

• Tulevaisuudenhaaveeni on, että minusta tulisi lentäjä. 
• Hän on tulevaisuuden urheilijalupaus. 
• Millainenhan tulevaisuus meitä odottaa? 
• Toivon, että tulevaisuudessa kuurot voisivat elää tasa-arvoisina kuulevien rinnalla.  

 

 

 

24.

 

viime, mennyt; sitten, aikaisemmin, aiemmin, varhemmin; sitten

• Viime sunnuntaina tein kymmenen kilometrin juoksulenkin. 
• En ole koskaan aikaisemmin saanut potkuja työpaikasta. 
• Tätini kuoli kuusi vuotta sitten. 
• Sain myönteisen eläkepäätöksen viime perjantaina.  
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25.

 

1. ennen, ennen vanhaan, entinen, aiemmin, aiempi, aikaisemmin, aikaisempi, aikoinaan, 
varhemmin, varhempi, varhaisemmin, varhaisempi, menneinä aikoina, menneisyys, mennei-
syydessä

2. ennen, entinen, entisaikaan, entisaikainen, ennen muinoin, ennen vanhaan, kauan sitten, 
kauan aikaa sitten, aikoja sitten, aikoinaan, menneinä aikoina, menneisyydessä, menneisyys, 
muinoin, muinainen, muinaisuus, muinais-; (varsinkin ylätyylissä:) ammoinen, ammoisina 

aikoina hidas liike, silmät sirrillään; huulio voi olla [aa] 
3. historia, historiallinen

• Siskoni oli aikoinaan kova käymään tansseissa, mutta nyt tapa on jäänyt. 
• Kun olin nuori, ajoin moottoripyörällä kolarin ja sain haavan silmäkulmaani – siitä tämä 

arpi. 
• Ennen vanhaan 1600- ja 1700-luvulla naiset pukeutuivat todella kauniisiin pukuihin, 

joissa oli avara kaula-aukko ja pitkät, runsaat helmat. 
• Entisaikaan kuurojen asema Suomessa oli todella huono.  
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§123

 

 

 

26.

  

monisuuntainen

kotiin, lähteä kotiin, mennä kotiin, tulla kotiin, saapua kotiin, kotosalle; (slangissa:) himaan; 
(murteissa:) kotia

• Minä menen kotiin. 
• Lääkäri päästi naisen kotiin viikko synnytyksen jälkeen. 
• Muistathan sitten tulla illalla kahdeksaksi kotiin! 
• Koulun päättyessä oppilaat lähtivät kiireen vilkkaa koteihinsa.  

 

 

 

27.

  

ei kuulu jollekin, ei kuulu johonkin, ei ole jonkun asia

• (arkikielinen:) Mitä sä mun asioitani utelet, ne ei kuulu sulle! 
• Ahven, hauki, valas – mikä ei kuulu joukkoon? 
• (arkikielinen:) Sulla ei ole mitään asiaa mun porukkaan. 
• Norja ei kuulu Euroopan unioniin. 
• Minun rahankäyttöni ei ole vanhempieni asia.  
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28.

huulio on [hyy], [yy] tai [ø]

äsken, ihan äsken, aivan äsken, äskettäin; hiljattain, hiljakkoin, vastikään, hetki sitten, (läheisestä 
menneestä ajasta:) juuri

• Kuulin juuri äsken, että Tallinnan matka peruutetaan. 
• Vanha teatteri lopetti toimintansa tässä aivan hiljakkoin. 
• Elokuva päättyi aivan hetki sitten. 
• No, minä kuulin sen häneltä hiljattain – viikko pari sitten.  

 

 

 

29.

 

pettyä, pettymys, pettynyt, pettyneisyys

• Mummo odotti vieraita, mutta hänen pettymyksekseen vieraita ei tullutkaan. 
• Isä pettyi ja menetti luottamuksensa, kun poika ei pitänyt kiinni sopimuksesta. 
• Olin vähän pettynyt, kun sinä et tullutkaan, mutta ei se mitään.  
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30.

hyvä, hyvyys; kelpo, oiva, mainio; hyvin, mainiosti, oivallisesti; hyvin, erittäin, todella; (arkikie-
lessä:) tosi

• Hyvä juttu! 
• (arkikielinen:) Pomoni on mainio tyyppi. 
• Tuo kirja on tosi hyvä – osta pois! 
• Ostopäätökseen ei vaikuttanut laitteen hyvyys tai huonous.  

 

 

 

31.

  

ilmaisun jälkimmäinen osa voidaan viittoa myös yksikätisenä

hyvää yötä; (arkikielessä:) hyvät yöt

• Hyvää yötä vaan! 
• Laitoin television päälle, mutta pettymyksekseni ruudussa näkyi vain hyvänyöntoivotus. 
• Hyvää yötä, nuku hyvin!  

VKSK.book  Page 50  perjantai 24. huhtikuu 1998  17:16



51

 

 

 

32.

  

ilmaisu voidaan viittoa ilman ensimmäistä osaa; ilmaisun jälkimmäinen osa voidaan viittoa yksikä-
tisenä

hyvää huomenta, huomenta

• Hyvää huomenta kaikille! 
• Huomenta!  

 

 

 

33.

 

(huudahduksissa:) ups, upsis, upsista, hui, oho, ohoh

• Pahus, unohdin sen nimen, mikä se olikaan? 
• Imuroin kotona kaikessa rauhassa, kunnes tajusin yhtäkkiä, että kello olikin jo 

kymmenen illalla! 
• Avasin oven, ja hui, siellä olikin alaston mies. 
• Vietävä sentään, ei olisi pitänyt sanoa sitä!  
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34.

vain miehistä

homo, homous, homoseksuaali, homoseksuaalinen, homoseksuaalisuus; (halventavassa 
kielessä:) hintti

• (arkikielinen:) – Onks toi homo? – On se. 
• Tuo on homodisko. 
• Aiemmin homoseksuaalisuutta pidettiin sairautena.  

 

 

 

35.

 

lämmin, lämpöinen, lämpö, lämpimyys; (ilmasta tai ilmastosta:) lauha, lauhkea, leuto, lenseä, 
leppeä

• Pitkään lasketeltuani oli ihana mennä sisälle juomaan lämmintä kaakaota. 
• Hevosia on kahdenlaisia: lämminverisiä ja kylmäverisiä. 
• Tuo hyväsydäminen mies on antelias rahan kanssa. 
• Kesämökkiä pitää lämmittää, kun siellä menee käymään talvella.  

VKSK.book  Page 52  perjantai 24. huhtikuu 1998  17:16



53

 

 

 

36.

  

viittoma voi alkaa myös suun oikealta puolelta, jolloin aloituskäsimuoto on 6

piimä; viili

• Piimä on hyväksi vatsalle ja pitää sairaudet loitolla. 
• Onko sinulla piimäkakun resepti? 
• Kun olin pieni, muistan, että mummo teki maalla kirnupiimää.  

 

 

 

37.

 

kuka (taipuu: kenen, ketä, kehen, ketkä, keiden, keitä, keihin); (ylätyylissä:) ken; joku (taipuu: 
jonkun, jotakuta, johonkuhun, jotkut, joidenkuiden, joitakuita, joihinkuihin)

• Kenet valittiin vaalikokouksessa uudeksi puheenjohtajaksi? 
• (arkikielinen:) Kuule, kukas tuo tuossa on? Minä en tunne ollenkaan. 
• Onpa upea talo, kukahan sen mahtaa omistaa? 
• Tavarat seisovat tuossa, kun kukaan ei osta niitä. 
• Kuinka tietokone on jo auki? Joku on jo kirjoittanutkin sillä!  
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38.

 

huulio on [hyy] tai [yy]; viittoman merkitys voimistuu, kun huulio on [B]; arkikielinen

ei ole tehnyt; ei ollenkaan, ei ensinkään, ei lainkaan, ei laisinkaan, ei yhtään

• En ole ottanut kynääsi. 
• Minä en kyllä ole sanonut mitään siitä asiasta. 
• Älä kuvittelekaan, että olisin laittanut omia rahojani tuohon firmaan. 
• Älä luulekaan, että olisin tullut tuon naisen kyydissä!  

 

 

 

39.

  

viittoma voi alkaa myös kaulan oikealta puolelta, jolloin aloituskäsimuoto on 6

mehu

• Mehulingolla saa aivan tuoretta appelsiinimehua. 
• Kuumalla ilmalla lapset juovat mehua janoonsa.  
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40.

 

ei kuvaannollisesti

kuiva, kuivuus; kuivattu

• Ihosi on niin kuiva, että sinun kannattaisi käyttää kosteusvoidetta. 
• Auton ruostevaurioita voi korjata kitillä, mutta silloin täytyy työskennellä nopeasti, sillä 

kitti kuivuu pian. 
• Erilaisia hedelmiä voi pilkottuina kuivata uunissa. 
• Haluatko kuivaa, puolikuivaa vai makeaa valkoviiniä?  

 

 

 

41.

 

jano, janoinen, janoissaan, janottaa (minua janottaa)

• Aamulla herätessäni minulla oli jano. 
• Onko sinun jano? 
• Kesäkuumalla paksuturkkinen koira latkii janoissaan vettä kupista.
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42.

 

illalla, iltaisin

• (arkikielinen:) Tänä iltana painun kapakkaan. 
• Mitä teet tänään illalla? 
• (arkikielinen:) Kuinka sä jaksat töllöttää telkkaria kaikki illat?  

 

 

 

43.

 

ei huomaa, ei havaitse, ei pane merkille

• (arkikielinen:) Mistä sä siihen tulla tupsahdit? Mulla ei ole mitään havaintoa sun tulostasi. 
• Etsin lentokentän väkijoukosta ystävääni enkä ollenkaan huomannut, että hän seisoikin 

hieman sivummalla 
• Onko lattialla pullonsiruja? En edes pannut merkille pullon putoamista.  
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44.

 

1. lukea 
2. koulu

• Lukuinnostus vaihtelee. Jotkut ihmiset lukevat hullun lailla, jotkut eivät lue lainkaan. 
• Paperista on miellyttävämpää lukea kuin tietokoneen näytöltä. 
• Koska en saanut työpaikkaa, minun on jatkettava koulunkäyntiä. 
• Sinä olet nyt kuusivuotias, ja lähdet syksyllä kouluun.  

 

 

 

45.

 

monisuuntainen

oma

• Tuo kynä on minun – älä rosvoa sitä! 
• Joku on kolhinut autoasi – tiedätkö kuka? 
• Tuo on koulun kirja eikä sitä saa ottaa! 
• Kenen koira tuossa juoksentelee? 
• Muistattehan ottaa omat reput mukaan! 
• (arkikielinen:) Tää on meidän juttu!  
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46.

1. onni; (arkikielessä:) lykky, säkä, tuuri, viuhka; (slangissa:) mäihä, mäsis 
2. iloinen, hilpeä, riemukas; onnellinen 
3. pitää jostakin; (arkikielessä:) tykätä

• Etsin kiivaasti erästä kirjaa, ja onneksi löysinkin sen lopulta. 
• (arkikielinen:) Kävipä huono viuhka, kun TPS hävisi eilen. 
• Olen niin iloinen, sillä minusta tulee piakkoin mummo. 
• Mistä sinä pidät?  

 

 

 

47.

  

voidaan viittoa myös ilman yhdysviittoman jälkimmäistä osaa; jälkimmäinen osa voidaan viittoa 
yksikätisenä

pyhäpäivä, pyhäpäivänä, pyhä (pyhä ja arki), pyhänä

• Ennen vanhaan pyhäpäivänä piti pukeutua pyhävaatteisiin, mutta nykyään ei enää 
tarvitse. 

• Et saisi siivota pyhänä. Sinun pitäisi kunnioittaa lepopäivää.  
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48.

huulio on [phuu], [puu] tai [huu]

huojentua, tuntea huojennusta, tuntea helpotusta, helpottunut, huojentunut; huokaista helpo-
tuksesta, helpotuksen huokaus, henkäistä helpotuksesta, henkäistä huojentuneena; mieli 
keventyy, olo keventyy, mieli kevenee, olo kevenee

• Olen helpottunut, että minun ei tarvitse olla mukana. 
• Tunnetkos pikkuisen voitonriemua, kun löit hänet shakinpeluussa? 
• Huokaisetko nyt helpotuksesta, kun et enää ole poikamiesten kirjoissa? 
• Kun sain opintoni päätökseen, oloni keveni.  

 

 

 

49.

voidaan viittoa myös vuoroliikkeellä kaksikätisenä; kaariliikkeen aikana kämmen voi kääntyä 
hieman alaspäin

1. haluta, halu, halukas, halukkuus, haluttaa (minua haluttaa); tahtoa, tahto; tehdä mieli (minun 
tekee mieli); (varsinkin ylätyylissä:) mieliä; mielellään, mielihyvin, kernaasti; innokas 

2. ei mielellään ilme on kohteliaan kieltävä; vertaa artikkelin 290 viittomaan

• Haluatko karkkia? 
• Minäkin tahdon mukaan! 
• Minä haluaisin kovasti lähteä ratsastamaan, mutta äiti kielsi.  
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50.

 

kämmensyrjän sijasta kämmen tai kämmenselkä voi koskettaa vartaloa

köyhä, köyhyys, varaton, varattomuus, vähävarainen; niukka, puutteellinen, vaatimaton; 
(maaperästä:) laiha

• Maailmassa on todella paljon hyvin köyhiä ihmisiä. 
• Sait huonon numeron aineestasi, koska se oli varsin lyhyt ja sisällöllisesti köyhä. 
• Maa on niin laihaa, että kasvit ovat kitukasvuisia. 
• Opiskelijat ovat rutiköyhiä, ja heillä on rahan kanssa hyvin tiukkaa.  

 

 

 

51.

1. paljon, paljo, paljolti, runsas, runsaasti, huomattavasti, suuressa määrin, kosolti, viljalti 
2. hyvin paljon, todella paljon, tavattoman paljon, valtavan paljon, valtavasti, mielettömästi, 

suunnattomasti huulio on [hyy], [yy] tai [phuu]; liike voi olla myös suuri kertaliike 

3. liikaa, liian, liialti, liiaksi, liian paljon, liiallinen, liikanainen, kohtuuton, yletön huulio on [lii] 

tai [liika]

• Yllätyin iloisesti, kun ilmoittautuneita oli niin runsaasti. 
• Olin mukana tietokilpailussa, ja katsoessani myöhemmin vastauksia huomasin vastan-

neeni useimpiin kysymyksiin väärin. 
• (arkikielinen:) Sä sitten olet kova valehtelemaan. Lopeta! 
• Älä laita noin paljon jäätelöä, riittää jo! 
• Sinulla on aivan liian kovat vaatimukset.  
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52.

1. hyvä, hyvänmakuinen, maukas, maukkaus, maistuva, maittava, makoisa, herkullinen, herkul-
lisuus; herkku 

2. makea, makeus, imelä, imelyys

• Hei, onko se lasagne hyvää? 
• Onpa hyväntuoksuista hajuvettä! 
• Maistoin suklaata, mutta se oli aivan liian makeaa.  

 

 

 

53.

  

viittoma voi alkaa myös rinnan oikealta puolelta, jolloin aloituskäsimuoto on 6

1. uloste; (eläimistä:) lanta, sonta; (arkikielessä:) paska 
2. WC, vessa, käymälä, ulkohuone; (arkikielessä:) huusi, huussi, puusee; (leikillisessä kielessä:) 

mukavuuslaitos 
3. komposti, lannoite

• Jos pelto lannoitetaan lehmänlannalla, kylvös kasvaa hyvin. 
• Anteeksi nyt, mutta minun on pakko päästä heti vessaan. 
• Lapsena maalla kävin joskus huussin takana kurkkimassa. 
• Kukat näyttävät nuutuneilta. Ne pitäisi kastella veteen sekoitettavalla lannoitteella.  
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54.

1. vieras, vieraat, vierailija 
2. herra, herras-

• En ollut lainkaan hyvilläni, kun eräs henkilö pyrki vieraakseni keskellä yötä. 
• Työpaikalla kävi tänään vierailijoita tutustumiskäynnillä. 
• Linnaan saapui suuri joukko upeasti pukeutuneita herroja rouvineen. 
• Tuo poika on sitten suloinen, pikkuvanha herrasmies!  

 

 

 

55.

  

viittoman jälkimmäisen osan käsimuoto voi olla Y; viittoman jälkimmäisessä osassa kädet voivat 

tehdä myös suoran liikkeen ensin sivuille käsimuodolla 9 ja sitten itseen päin käsimuodolla §

olohuone; vierashuone

• Lapset olivat riemuissaan, kun isä toi joulukuusen olohuoneen nurkkaan. 
• Olohuone oli väreiltään niin tummanruskea, että aivan ahdisti.  
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56.

koira; (lastenkielessä:) hauva

• Poliisi partioi koiran kanssa. 
• Ei, älä! Koira on vihainen, se näyttää hampaitaan sinulle. 
• Olen Kuulokoirayhdistyksen jäsen. 
• Koiranäyttelyssä esiteltiin ainoastaan palveluskoiria, kuten saksanpaimenkoiria, labrado-

rinnoutajia ja dobermanneja.  

 

 

 

57.

seinä

• Onko seinä tehty kivestä vai kovalevystä? 
• Kesämökin harvoista puuseinistä vetää läpi. 
• Talon seinät oli tehty valmiista elementeistä. 
• Tuo seinä on rakennettu huonosti. Sen pitää olla suora eikä tuollainen vänkyrä!  
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58.

monikko voidaan muodostaa viittomaa toistamalla, ja samalla viittoman paikka siirtyy oikealle

1. lapsi; (arkikielessä:) kakara, kakru, kersa, muksu, mukula, penikka, penska, pentu, tenava, 
vekara 

2. lapsonen, lapsukainen, pirpana, napero, pipana, taapero huulio: kevyt [ø]

• Autiossa leikkipuistossa oli vain yksi lapsi leikkimässä. 
• Nuo kaksi tuossa ovat lapseni. 
• (arkikielinen:) Kesken keittiötöiden rupesin ihmettelemään, minne se vekara jo kerkesi. 
• Hän on perheensä ainokainen.  

 

 

 

59.

1. lapset; (arkikielesssä:) kakarat, kakrut, kersat, mukulat, muksut, penikat, pennut, penskat, 
tenavat, vekarat 

2. lapsukaiset, lapsoset, pirpanat, naperot, pipanat, taaperot huulio: kevyt [ø]

• Lastenleirillä on kaoottinen tunnelma: lapsia vilisee sinne tänne eikä ohjaajaa näy mailla 
halmeilla. 

• Päiväkodin pienet taaperot kulkivat somasti jonossa. 
• Haaveenani on saada viisi lasta. 
• Vauva on sairas, ja se pitää viedä lastenlääkäriin.  
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60.

 

myös kaksikätisenä

kiitos, kiittää, kiitellä; tervehtiä, tervehdys; terveiset, terveisiä, lähettää terveisiä; onnitella, 
onnittelu, toivottaa onnea, onnentoivotus, (toivotuksissa:) onnea, onneksi olkoon

• En ole koskaan nähnyt hänen sanovan "kiitos". 
• Terveisiä Ruotsista! 
• Onnittelut 30-vuotispäiväsi johdosta! 
• Kiitos, tämä riittää. 
• Terveisiä kullaltasi! 
• Onnea uuteen kotiin!  

 

 

 

61.

 

hyvää päivää, päivää

• No mutta hyvää päivää! 
• (tervehditään useaa henkilöä erikseen:) Päivää! Päivää! 
• Hyvää iltaa. Mukavaa, että tulit.  
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62.

viittoman perään voidaan liittää artikkelin 121 viittoma; vertaa artikkelin 452 viittomaan

tammikuu, tammikuussa, tammikuinen

• Tein veroilmoituksen aivan viime tipassa tammikuun viimeisenä päivänä. 
• Katsastus on vasta tammikuussa, on tässä vielä aikaa. 
• Tammikuussa on yleensä kovia pakkasia.  

 

 

 

63.

1. oikea, oikeanlainen; oikein; virheetön; (varsinkin lastenkielessä:) oikeasti (oikeasti vai leikisti); 
olla oikeassa; oikeus 

2. varma, varmasti

• Onko tämä oikea puhelinnumero? 
• Minä olen oikeassa ja sinä väärässä! 
• Kuurojenyhdistyksen jäsenenä sinulla on oikeus valittaa. 
• Tuletko sinä sitten varmasti meille huomenna?  
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64.

 

huulio [poo]; arkikielinen; ei voi kohdistua "minuun" ja "meihin"

saada ansionsa mukaan (sait ansiosi mukaan), saada se minkä ansaitseekin (sait, mitä ansait-
sitkin), olla jollekulle oikein, olla opiksi (se oli sinulle opiksi; ota opiksesi)

• (arkikielinen:) Siitäs sait! 
• Sen siitä sait, kun olet ollut niin paljon poissa töistä! 
• Kovia kokenut vaimo päätti jättää miehensä. Mies jäi kuin nalli kalliolle, ja se oli hänelle 

kyllä enemmän kuin oikein. 
• (arkikielinen:) Olen saanut järjestää juhlia jo ihan tarpeeksi, mutta teidän luona ei olla 

juhlittu kertaakaan. Juhlien järjestäminen meillä kerta kaikkiaan loppuu tähän.  

 

 

 

65.

myös kaksikätisenä; monisuuntainen

1. jäädä, viipyä, pysyä, säilyä; jättää, antaa jäädä, antaa olla, jättää rauhaan, säilyttää sellai-
senaan; ei puutu (en puutu siihen asiaan) 

2. malttaa, malttaa mielensä; odottaa; (murteissa ja ylätyylissä:) varrota, vartoa

• Annetaan olla. 
• Ruoka oli jäänyt kaappiin viikkokausiksi. 
• Avaruusraketti viipyy avaruudessa puoli vuotta. 
• Hän taitaa jäädä Norjaan asumaan. 
• Odota, vuorosi tulee myöhemmin.  
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66.

 

myös kaksikätisenä; monisuuntainen

ole hyvä, olkaa hyvä, olkaa hyvät; (vanhahtavassa kielessä:) tee hyvin, tehkää hyvin

• Tässä on vapaa paikka. Käy istumaan! 
• (arkikielinen:) Okei, ole hyvä nyt sitten! 
• Kahvi on valmista, olkaa hyvät! 
• Nuorella miehellä oli tapana kohteliaasti antaa paikkansa vanhemmille ihmisille sanoen 

"olkaa hyvä".  

 

 

 

67.

 

myös kaksikätisenä; kaksikätisesti viitottaessa ei-dominoivan käden liike voi alkaa myös etuvasem-
malta ja suuntautua kehoa kohti

tervetuloa; toivottaa tervetulleeksi; tervetullut

• Tervetuloa mukaan! 
• Oikein paljon tervetuloa! 
• Tervetuloa kaikki! 
• Minusta tuntuu, etten ole lainkaan tervetullut tänne. 
• Kaveri oli kutsuvinaan meidät luokseen, ja menimme sinne porukalla. Perillä selvisi, että 

hän olikin puijannut meitä!  

VKSK.book  Page 68  perjantai 24. huhtikuu 1998  17:16



69

 

 

 

68.

taivas, taivaankansi

• Pieni poika kapusi ylös taivaaseen reiästä, jonka suuren suuri puu oli tehnyt. 
• Kuoleman jälkeen sielu nousee taivaaseen. 
• Kenen vuoro on viittoa Isä meidän -rukous? 
• Sademetsän mahtavien puiden latvus on niin tiheä, ettei taivas näy sen läpi.  

 

 

 

69.

1. aika, ajan-, ajallinen (romaanin ajallinen tausta); (vuosisadasta tai -kymmenestä:) luku (1800-
luku, 1970-luku) 

2. (likimääräisen ajanilmaisun yhteydessä:) noin (noin kello kuusi), aikoihin (kello yhden 
aikoihin), maissa, maista, maille, paikkeilla, paikkeilta, paikkeille, tienoilla, tienoilta, tienoille, 
tietämissä, tietämistä, tietämiin, vaiheilla, vaiheilta, vaiheille, (arkikielisiä:) hujakoilla, 
hujakoilta, hujakoille, kieppeillä, kieppeiltä, kieppeille, kieppeissä, kieppeistä, kieppeisiin 
kulmat kurtussa, suu mutrussa

• Mihin aikaan bussisi lähtee? 
• Siitä on ikuisuus, kun viimeksi näimme. 
• Kylläpä aika on kulunut ihan siivillä! Lapsesi ovat jo noin isoja! 
• Olisiko sinulla bussin 52 aikataulua? 
• (arkikielinen:) Sopiiko sinulle tulla käymään siinä neljän kieppeillä?  
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70.

hyllykkö, hyllystö, hyllyt

• (arkikielinen:) Mitä toi hyllykkö tossa keskellä huonetta tekee? 
• Poika teki koulussa äidilleen lahjaksi maustehyllyn. 
• Kirjastossa on paljon hyllyjä täynnä kirjoja.  

 

 

 

71.

ulkopuolella, ulkopuolelle; ulkopuolinen; ulompana, ulommas, ulommaksi; etäämpänä, etääm-
mäksi, etäämmällä, etäämmälle, kauempana, kauemmaksi, loitompana, loitommalle; sivussa, 
sivuun, sivummalla, sivummalle; sivullinen; ulkoinen

• Hän ei ole jäsen vaan joku ulkopuolinen. 
• On parasta tilata tuomari ryhmän ulkopuolelta. 
• Paikka on kaupungin ulkopuolella. 
• Joukko kuulevia jutteli keskenään, ja tunsin itseni sivulliseksi.  
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72.

peili; (vanhahtavassa ja ylätyylisessä kielessä:) kuvastin

• Mies tarkastaa joka aamu auton taustapeilin ja sivupeilien asennot. 
• Huoneessa oli peilikatto ja koko seinän peittävät peililliset liukuovet. 
• Löysin maalta vanhan ja kauniin lipaston, jossa oli suuri, soikea peili. 
• Peilirasiassa on kaksi peiliä, joista toinen on suurentava.  

 

 

 

73.

 

lähteä, lähtö, mennä, meno, poistua

• Ei, älä mene! 
• Tekisikö mielesi lähteä katsomaan sirkusta? 
• Minne menet? 
• Laiva lähtee kello kymmenen.  
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74.

huulet voivat olla kevyesti yhteenpuristettuina

hei, hei kuule, kuule, kuules; viittomaa käytetään toisen huomion kiinnittämiseksi

• Hei, etkö välitä kuunnella? 
• Etkö huomannut, että tuo tyttö halusi sanoa sinulle jotakin! 
• Hei, minulla on asiaa sinulle. 
• Hei kuulkaa, se onkin tuolla toisessa paikassa. 
• Anteeksi, missähän täällä on WC?  

 

 

 

75.

 

monikko voidaan muodostaa viittomaa toistamalla

aikuinen, aikuis-, täysikasvuinen

• Kansan- ja työväenopistoissa annetaan aikuiskoulutusta. 
• Kirjastossa on paljon erilaisia aikuisille ja lapsille sopivia kirjoja. 
• En ollut uskoa silmiäni, kun näin, että pieni serkkuni oli kasvaa hurahtanut aikamieheksi.  
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76.

 

1. puoli, puolella, puoleinen 
2. itä, itäinen

• Rivitaloasumisessa on se hyvä puoli, että lapset voivat vapaasti leikkiä ulkona. 
• Työni huonona puolena on jatkuva matkustelu. 
• Äitini puoleista sukua tunnen kyllä, mutta isänpuoleinen on minulle vieraampi.  

 

 

 

77.

1. kello, kellonaika 
2. (tasatunneista:) kello on (kello on yksi) sormen suunnan muutosliike vain kerran oikealle, liike 

jatkuu suoraan kellonaikaa ilmaisevaan viittomaan

• Rautatieaseman suuresta kellosta on helppo tarkistaa aika ohikulkiessaan. 
• Annoin isälle pöytäkellon 60-vuotislahjaksi. 
• – Paljonko kello on? – Kello on yksi. 
• Minä en pidä viisarikelloista vaan digitaalinäyttöisistä kelloista.  
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78.

 

suoran liikkeen aikana käsimuoto vaihtelee useita kertoja § �  6 �  §, mistä syntyy hyvin 

pieni, värisevä liike

kala

• Kalatorilla myydään ahventa, haukea, silakkaa ja madetta. 
• Akvaariossa on paljon eri kokoisia ja värisiä kaloja. 
• Lohi nousee koskessa voimakkaaseen vastavirtaan. 

 

 

 

79.

 

palvella, palvelu, palvelut, palvelus, tehdä palvelus; palvelija, apulainen, talonmies, vahtimestari, 
piika, palvelusväki

• Ihmettelin ensin, kun bensa-asemalla henkilökunta ei tullut palvelemaan minua, mutta 
siellä olikin itsepalvelu. 

• En ole sinun palvelijasi, tee itse! 
• Vahtimestari näyttää vaihtuvan yhtenään.  
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80.

 

vain ihmisistä

1. rakastella, rakastelu, lemmiskellä, lemmiskely, sukupuoliyhdyntä, yhdyntä, olla yhdynnässä, 
sukupuoliyhteys, olla sukupuoliyhteydessä, yhtyä, sukupuoliakti, koitus; rakastaja, rakasta-
jatar 

2. (arkikielessä:) naida, nainti; (arkikielessä, varsinkin miehestä:) panna, pano; (alatyylissä:) 

nussia, hässiä viittoma saa tämän merkityksen esimerkiksi, kun huulio on [Ø] tai [ii], jossa 
hampaat ovat yhdessä; silmät vähän sirrillään

• Jos ei halua tulla raskaaksi, yhdynnän aikana kannattaa käyttää kondomia. 
• Tiedätkö, että hän on rakastajattareni? 
• On todella ihanaa rakastella hellästi. 
• Raju rakastelu on ihan turhaa.  

 

 

 

81.

loma, olla lomalla, viettää lomaa, lomailla

• Äitini on nyt viikon sairaslomalla vatsataudin vuoksi. 
• Maatalon emäntä ja isäntä ovat lähdössä lomalle ja etsivät maatalouslomittajaa. 
• Minulla on nyt talviloma ja lähden Lappiin. 
• Äitiysloma ei ole vain äitien oikeus, myös isät saavat lomaa.  
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82.

1. ranta, rannikko 
2. lahti, lahdelma, lahdeke, poukama 
3. satama

• Hauki ui mielellään aivan rannan lähellä rantaviivaa myötäillen. 
• Poikani suorittaa asepalvelustaan rannikkotykistössä Santahaminassa. 
• Suomenlahteen on uponnut lukemattomia laivoja. 
• Satamasta tavarat lähtevät ulkomaille.  

 

 

 

83.

 

ei-dominoivan käden kämmen voi suuntautua ylöspäin

historia, historiallinen; menneisyys, entisyys, tausta

• Menen tänään Kuurojen museoon, sillä minua kiinnostaa kuurojen historian tutkiminen. 
• Historiallinen Suomenlinna on todella näkemisen arvoinen. 
• Sinähän olet tutkinut sukusi historiaa. Oletko löytänyt jotain kiinnostavaa? 
• Tunnetko sinä hänen taustaansa?  
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84.

1. oikea, oikeanlainen, oikein, oikeellinen, oikeellisuus, virheetön, pitää paikkansa (asia pitää 
paikkansa), paikkansapitävä; (varsinkin lastenkielessä:) oikeasti (oikeasti vai leikisti); olla 
oikeassa; oikeus 

2. varma, varmasti, luotettava, erehtymätön, pettämätön, kiistaton, kiistämätön, eittämätön 

huulio voi olla [pi] 
3. päättäväinen, pysyä päätöksessään, järkkymätön, vakaa, ei emmi (minä en emmi), ei epäröi 

(minä en epäröi) huulet ovat kevyesti yhteenpuristettuina tai mutrussa

• Tuo ei ole aivan oikea väri. 
• Minä tarkastin matematiikan tehtäväsi, ja ne olivat kaikki oikein. 
• Uusi-Seelanti oli ensimmäinen maa, joka myönsi äänioikeuden naisille. 
• Olen ehdottomasti päättänyt lähteä huomenna. 
• Jari Kurri on varma maalintekijä.  

 

 

 

85.

1. asia, kysymys, juttu; kertomus, kertoa, tarina, tarinoida; luento, luennoida; puhe, puhua, pitää 
puhe 

2. pitää pitkä puhe, puhua pitkään, puhua ikävystyttävästi, puhua pitkäveteisesti, pitää kuiva 

puhe, paasata, saarnata huulio [paapaa]

• (arkikielinen:) Se on mun oma asia, ei kuulu sulle! 
• Maailmankongressin luennot olivat mielenkiintoisia. 
• Pappi saarnasi pitkään ja hartaasti. Siinä sitä sitten oli vaan istuttava ja kuunneltava. 
• Kysy isältä, hän osaa selvittää tämän asian paremmin kuin minä.  
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86.

 

1. osake, osakkuus 
2. osakehuoneisto; (arkikielessä:) osake; omistusasunto 
3. kiinteistö 
4. yhtiö, osakeyhtiö 
5. perintö

• Metsäteollisuuden osakkeiden kurssi on nyt korkealla. 
• Olen päättänyt myydä osakkeeni ja vaihtaa isompaan. 
• Tänä iltana on taloyhtiön kokous. 
• Kuulin, että olet saanut perintönä mökin.  

 

 

 

87.

 

huulio voi olla [ap] tai posket pullistuneina; arkikielinen

elämää nähnyt; (arkikielessä:) paljon nähnyt, kaiken nähnyt, kaiken kokenut, nähnyt yhtä sun 
toista, kokenut yhtä sun toista, jollakulla on rankka tausta; kovia kokenut; viettää rajua elämää; 
käyttäytyä sopimattomasti

• Hän vietti aikoinaan rajua elämää, mutta on nyt uskossa. 
• (arkikielinen:) Näitkö vappuna kauppatorilla sitä hirveää sikailua? 
• Kaverini on kokenut elämässään niin monenmoista, että on mukava kuulla hänen 

juttujaan. 
• (arkikielinen:) Mää en halua olla tekemisissä sellasen rikollisen hunsvotin kanssa!  
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88.

 

voidaan viittoa ilman ei-dominoivaa kättä

paikka, asema

• Seuraava maailmankongressi pidetään Australiassa. 
• Etsiskelin kesämökkiä, ja yksi hyvä löytyikin, siinä on järvikin lähellä. 
• Tuollapäin on Helvetin enkelien kokoontumispaikka. 
• Saamelaisten asema Suomessa on kohentunut huomattavasti.  

 

 

 

89.

leipä

• Jeesuksen opetuslapset jakoivat vain viisi leipää ja kaksi kalaa, ja silti niistä riitti kaikille. 
• Osaan leipoa erinomaista vaaleata leipää, mutta tumman leivän teko ei oikein suju. 
• Leipää on monessa muodossa: on sämpylää, limppua, vuokaleipää, näkkileipää ja 

patonkia. 
• Leipäkonetta on niin helppo käyttää.  
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90.

suositella, suosittelu, suosittaa, suositus; suosia, suosio; suosittu, suosikki; kehua, kehu, kiittää 
hyväksi

• (arkikielinen:) Sä aina sanot, että kannattais lähteä opiskelemaan, mutta kun mua ei 
kiinnosta. 

• Hän on todella suosittu. 
• Anomuksen liitteenä tulee olla esimiehen suositus. 
• Leirillä lapsia tulee kohdella samanarvoisina. On väärin aina suosia jotakuta.  

 

 

 

91.

 

aloittaa usein lauseen, jossa kerrotaan syitä tai perusteluja

1. siksi, siksi että, siitä syystä että, sen takia että, sen tähden että, sen vuoksi että, sillä, koska, kun, 
jonkin ansiosta, jonkin johdosta, jonkin takia, jonkin tähden, jonkin vuoksi; syy, aihe, peruste 

2. syy; syyllinen, syypää; (varsinkin vanhahtavassa kielessä:) vikapää; aiheuttaa, olla vastuussa

• Hän syrji minua aikoinaan niin, että kannan hänelle vieläkin kaunaa. 
• Se johtuu siitä, että otsonikerroksessa on aukko. 
• Turhaan vanhempani haukkuivat siskoani, sillä syy oli minun. 
• Oletko syyllinen vai syytön? 
• (arkikielinen:) Se on tuon syy! Se aina kiusaa!  
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92.

raha; olla hintana, olla jonkin hintainen, maksaa, hinta; markka

• (arkikielinen:) Minulta on rahat loppu. 
• Minkä hintainen tuo pusero on? 
• Paljonko yksi autonrengas maksaa? 
• Suomen markan kurssi on laskenut.  

 

 

 

93.

 

pankki, pankkikonttori

• Laskuja ei tarvitse maksaa pankkiin, vaan ne voi jättää hoidettavaksi pankkisiirtokuoressa. 
• Minkä pankin asiakas olet? 
• Ottaessani pankkiautomaattikorttia esille huomasin harmikseni, että se olikin jäänyt 

kotiin. 
• Mille pankkitilille palkkasi maksetaan?  
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94.

kärpänen

• Navetassa on mustanaan kärpäsiä. 
• Kärpäsen musta ruumis on jakautunut päähän ja vartaloon. Sillä on pitkät, kapeat siivet ja 

suuret, ulkonevat verkkosilmät. 
• Vuonna 1983 Nobelin kirjallisuuspalkinnon sai William Golding kirjastaan "Kärpästen 

herra". 
• Ympärilläni pörräävä kärpänen ärsytti minua, joten otin lätkän ja tapoin sen.  

 

 

 

95.

hartioiden nostaminen vahvistaa viittoman merkitystä

herkkä, herkkyys; arka, arkuus, aristaa, aristava, hellä; arkaluonteinen

• Arkaa tyttöä pelottaa mennä kouluun. 
• Kodinonni on vaikeahoitoinen ja lakastuu herkästi. 
• Miehen käsivarressa oleva palovamma parantuu hitaasti ja on hyvin kosketusarka. 
• Joissain maalipurkeissa lukee "tulenarkaa". Se tarkoittaa, että maalit syttyvät herkästi.  
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96.

  

oikea, oikealla, oikealle, oikeaan, oikea puoli, oikealla puolella, oikeanpuoleinen; oikeisto, oikeis-
tolainen

• Aja katua eteenpäin ja käänny ensimmäisestä kulmasta oikealle. 
• Nyt aloittaa puheensa oikeiston puheenjohtaja.  

 

 

 

97.

  

vasen, vasemmalla, vasemmalle, vasempaan, vasen puoli, vasemmalla puolella, vasemmanpuo-
leinen; vasemmisto, vasemmistolainen

• Olen vasenkätinen. 
• Ovatko sosiaalidemokraatit vasemmistoa?  
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98.

tauko, olla tauolla, pitää tauko; (arkikielessä:) paussi; (teatterissa, konsertissa:) väliaika; (urhei-
lussa:) erätauko, puoliaika

• Sopiiko, että pidetään kymmenen minuutin tauko? 
• Teatteriesitys kestää väliaikoineen kaksi tuntia. 
• Mennäänpä kahvitauolle! 
• Jääkiekko-ottelussa on nyt kymmenen minuutin erätauko.  

 

 

 

99.

 

peruskoulu

• Peruskoulun yläaste käsittää luokat seitsemännestä yhdeksänteen. Kymppiluokka on 
vapaaehtoinen. 

• Tuossa vasemmalla on peruskoulun yläaste ja lukio, ja tuolla oikealla ala-aste.  
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100.

 

huulio voi olla [syy] tai [pi]

1. siksi, siksi että, siitä syystä että, sen takia että, sen tähden että, sen vuoksi että, sillä, koska, kun, 
jonkin ansiosta, jonkin johdosta, jonkin takia, jonkin tähden, jonkin vuoksi; syy, aihe, peruste 

2. syy; syyllinen, syypää; (varsinkin vanhahtavassa kielessä:) vikapää; aiheuttaa, olla vastuussa

• (arkikielinen:) Nainen joutui työskentelemään todella ahkerasti, sillä johtaja oli ottanut 
hänet silmätikukseen laiskottelun takia. 

• Kuinka sinä et enää ollenkaan käy kuurojenyhdistyksellä? 
• Se on minun syytäni.  

 

 

 

101.

 

käsineet, hansikkaat; (arkikielessä:) hanskat; sormikkaat; lapaset, kintaat, rukkaset; (murteissa ja 
arkikielessä:) tumput, vanttuut

• Toinen työkäsine on kadonnut. 
• Kauppatorin myyjämummot käyttävät puolisormikkaita.  
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102.

1. uuni 
2. laittaa uuniin; paistaa uunissa, kuumentaa uunissa

• Äiti otti tekemänsä piirakan uunista, ja se tuoksui aivan ihanalta. 
• Saviastiat käsitellään polttouunissa, jotta niistä tulisi kestäviä. 
• Mikroaaltouuni on paljon nopeampi kuin tavallinen uuni.  

 

 

 

103.

liike voi olla myös taivutus ranteesta

1. anoa, anomus, hakea, hakemus viittoman eteen voidaan liittää artikkelin 19 viittoma, josta 
liikkeen toisto jää pois 

2. ehdottaa, ehdotus, esittää, esitys, tarjota, tarjous 
3. ehto

• Olen hakenut apurahaa, ja jos saan sen, voin lähteä ulkomaille opiskelemaan. 
• Oletko jo kirjoittanut anomuksen? 
• Tämä esityksen idea ei ole hyvä. Olisiko jollakulla jotakin muuta hyvää ehdotusta? 
• Paljonko tarjotaan näistä kengistä? 
• Pankin sopimusehdot eivät tyydyttäneet minua.  
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104.

 

1. puoli, puoliksi, puolittaa, jakaa puoliksi, kahtia, jakaa kahtia; puolet 
2. osa, osin, osaksi; jotkut, jotkin; toiset liike voi olla myös pieni suora liike, jonka aikana käsimuoto 

muuttuu § �  9 

3. kesken, keskeyttää, keskeytys, jättää kesken, jättää puolitiehen

• Ei saa jättää ruokaa. Lautanen on syötävä tyhjäksi! 
• Miksi jotkut eivät hyväksy sinua? 
• Syötäisiinkö pizza puoliksi? 
• Anteeksi, mutta saanko vähän häiritä kokoustanne?  

 

 

 

105.

saha

• Tuo saha on hyvä, sillä on helppo sahata. 
• Seinällä pitkään roikkunut vanha saha on läpeensä ruostunut.  
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106.

1. maa (maa ja meri, yksityinen maanomistus, Euroopan maat), maalla, maalta, maalainen, 
maalais-, maaseutu 

2. vihreä, viher- 
3. kirkkaanvihreä, kirkkaan vihreä, räikeän vihreä, myrkyn vihreä voimakas kertaliike; silmät 

vähän sirrillään 
4. vihertävä, vihreään vivahtava, vivahtaa vihreään; (varsinkin ylätyylissä:) vihervä toistuva, pieni 

liike; silmät sirrillään

• Poika lähtee ensi viikolla maalle lomailemaan. 
• Isäntä omistaa suuren maa-alueen. 
• Ruoho alkaa vihertää. 
• Minä äänestän vihreitä.  

 

 

 

107.

eväs, eväät; voileipä

• Isä vie töihin eväät, koska työpaikkaruokalan ruoka on niin kamalaa. 
• Lento oli myöhässä, ja siinä odotellessani söin lentoyhtiön yllättäen tarjoamia voileipiä.  
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108.

 

ei mitään, ei yhtään, ei vähääkään, ei hiukkaakaan; ei ollenkaan, ei lainkaan, ei laisinkaan, ei 
ensinkään; ei koskaan, ei milloinkaan, ei enää; ei suinkaan; (arkikielessä:) ei pätkääkään, ei 
pätkän vertaa

• Hän on täysin sivistymätön. 
• En todellakaan ole sanonut mitään sellaista. 
• Sinä olet kyllä taitava ompelija. Vaikka kuinka etsin, en löydä tästä pienintäkään virhettä. 
• (arkikielinen:) Bodaus ei kiinnosta mua pätkääkään.  

 

 

 

109.

 

puhdas, puhtaus, siisti, siisteys, tahraton

• Ovatpa hiuksesi puhtaat! 
• Aamulla äiti puunasi lattiat hohtavan puhtaiksi. 
• Sanoin pojalleni, että hänen vaatteensa ovat kamalan likaiset ja että ne pitäisi laittaa 

pesuun. 
• Koirani Tessu on puhdasrotuinen.  
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110.

 

siisti, siisteys, huoliteltu

• Näytätpä sinä siistiltä! 
• Näkee, että olet eilen käynyt parturissa. Hiuksesi ovat niin siistit. 
• Isän hiljattain ostama uusi auto on käytetty, mutta se on siisti ja ruosteeton. 
• Tuo nainen ei koskaan esiinny hiukset tai vaatteet likaisina, vaan on aina niin huoliteltu.  

 

 

 

111.

kun ilmaistaan pienen kohteen (esineen, haavan) puhdistamista, liike on pieni ja vain sormet kosket-
tavat toisiaan

siivota, siivous, siistiä, puhdistaa, puhdistus; järjestää, järjestellä, panna järjestykseen

• Oletko jo siistinyt huoneesi? 
• Yritin puhdistaa moottoria, mutta se oli vaikeaa. 
• Sinun laatikkosi ovat ihan hyrskyn myrskyn. Nyt kyllä järjestät ne! 
• Millaista tuo puhdistusaine on?  
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112.

ei uskalla, ei rohkene, ei tohdi, ei uskaltaudu; arkailla, arastella, aristella

• En uskalla lähteä ystäväni luo, koska ulkona on kamalan pimeää. 
• Valtio ei uskaltaudu antamaan suuria palkankorotuksia. 
• En tohdi pinnata töistä. 
• En rohkene kertoa ongelmistani sinulle.  

 

 

 

113.

 

voidaan viittoa ilman ei-dominoivaa kättä

kausi, aikakausi, aika, ajanjakso, jakso, periodi, vaihe; (vuosisadasta tai -kymmenestä:) luku; 
aikana, kuluessa, mittaan

• Väsyttääkö sinua talvella? 
• Suomessa oli asutusta jo kivikaudella. 
• Vallitseekohan 2000-luvulla sota vai rauha? 
• 1980-luku oli taloudellisesti hyvää aikaa.  
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114.

 

1. täti; (arkikielessä ja usein halventavassa kielessä:) tantta, tantti 
2. setä, eno

• Kummitätini asuu Ruotsissa. 
• Lapset ovat innoissaan, koska setä on huomenna tulossa kylään. 
• Vanhemmat eivät jaksa hoitaa vammaista lastaan, ja siksi heille on tulossa hoitotäti. 
• Tapasin kaupassa ihan vieraan naisihmisen, jonka kanssa vietin oikein mukavan juttu-

tuokion.  

 

 

 

115.

 

loppua, loppunut, lopussa; (arkikielessä:) loppu

• Eihän sinulta voi olla rahat lopussa! 
• Liikkeessä ei enää ollut niitä varaosia, jotka sopisivat autoosi. 
• Aioin ostaa kirjakaupasta yhden hyvän kirjan, mutta se oli myyty loppuun.  
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116.

 

lakana

• Vaihdoin vuoteeseen uudet lakanat yövierasta varten. 
• Vanhan kartanon huonekalut oli suojattu lakanoilla. 
• Lakanoista saa siistit mankeloimalla ne pesun jälkeen.  

 

 

 

117.

sala-, salainen, salata, salailla, salailu, salaisuus; salaa, salavihkaa, varkain; salaperäinen, 
salamyhkäinen, mystinen

• Jossakin päin kauppaa on salapoliisi. 
• Tietokoneen salasana tulee vaihtaa säännöllisesti. 
• Teillä kahdella onkin ollut salainen suhde! 
• Tyttö lähti yöllä varkain.  
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118.

  

käsi voi ensin tehdä ympyräliikkeen kämmeneen ja sitten suoran liikkeen ylös ja alas takaisin 
kämmeneen, merkitys on tällöin painokkaampi

ei koskaan, ei milloinkaan, ei ikinä, ei todellakaan, ei kuuna päivänä, ei kuuna kullan valkeana, ei 
konsanaan

• Minä en koskaan juopottele. 
• Televisioni ei ole hajonnut vielä kertaakaan. 
• En ole vielä ikinä ollut ulkomailla. 
• Tämä koira ei sitten koskaan karkaile. 
• (arkikielinen:) Etkö sä ole millonkaan käynyt siellä?  

 

 

 

119.

 

1. paistaa pannulla, paistaa, käristää tässä merkityksessä viittomaa voidaan muunnella aspektuaali-
sesti 

2. lettu, lätty, ohukainen, ohukas, räiskäle; pihvi

• Ruskistin lihapalat ja laitoin ne sitten padassa uuniin hautumaan. 
• Kala paistetaan pannulla tirisevän kuumassa oliiviöljyssä. 
• Tehtäisiinkös huomenna lettuja vai pannukakkua? 
• Sipulipihvi on minusta jumalaisen hyvää!  
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120.

  

1. tulkata, tulkkaus; kääntää tässä merkityksessä viittomaa voidaan muunnella aspektuaalisesti 
2. tulkki; kääntäjä, kielenkääntäjä

• Olen menossa lääkäriin ja tarvitsen ehdottomasti tulkin. 
• Viittomakielentulkiksi opiskelu Turussa tai Kuopiossa kestää kolme vuotta. 
• Kuka on kääntänyt Kalevalan englanniksi?  

 

 

 

121.

 

1. kuukausi, kuu, kalenterikuukausi 
2. kuukausittain, monta kuukautta, kuukausikausia viittomaa toistetaan, ja samalla viittoman 

paikka siirtyy oikealle

• Missä kuussa olet syntynyt? 
• Aion vaihtaa auton tässä kuussa. 
• Valkea talo on heinäkuussa suljettuna. 
• Monennellako kuulla olet nyt? 
• Kurssilaiset kokoontuvat säännöllisesti aina kerran kuukaudessa.  
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122.

 

käsimuoto voi olla myös g; liike voidaan tehdä kaksi kertaa

läksy, läksyt, kotitehtävä, kotitehtävät

• Pojan huoneessa on pino kirjoja – kylläpä hänellä on paljon kotitehtäviä! 
• Onko sinulla tänään läksyjä?  

 

 

 

123.

 

voidaan käyttää yhdysviittoman jälkiosana ilmaisemaan jonkin asian tai ominaisuuden puuttumista

1. tyhjä, tyhjyys, sisällötön, sisällyksetön, autio, asumaton, olla loppu, ilman 
2. ei mitään, ei mikään, ei

• Miksi kotisi ikkunoissa ei ole verhoja? 
• Lapset hiipivät tutkimaan ränsistynyttä autiotaloa, löytyisikö sieltä kummituksia? 
• Olin ennen kauhean rakastunut häneen, mutta nyt ne tunteet ovat kuolleet. 
• (arkikielinen:) Perkele, bensa on loppu! 
• (arkikielinen:) Tuo amerikkalainen sarja ei kiinnosta mua pätkääkään!  
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124.

 

 

 

valmis, valmiina, valmistua, loppu, lopettaa, päättää, lakata, tauota

 

• Tuo rakenteilla oleva talo 

 

ei tule

 

 koskaan 

 

valmiiksi

 

. 
• Olen tyytyväinen, koska kaikki joulutortut on 

 

tehty

 

. 
•

 

Lakkaa

 

 kiusaamasta! 
• Senmerkkisen juoman valmistus on varmaankin jo 

 

lopetettu

 

, koska en löytänyt sitä 
kaupasta.  

 

 

 

 

 

125.

 

 

 

liike voidaan suorittaa myös ei-dominoivan käden kämmenselän puolella

 

1. myydä, myynti, myyjä, myymis-; myyjäiset; kaupata, kaupitella, kaupustella, kaupustelija 
2. valmistaa, valmistus, valmistaja, -valmisteinen; valmistella, valmistelu, valmistelija, valmis-

tautua

 

• Ylimääräiset tavarat kannattaa 

 

myydä

 

 kirpputorilla. 
• Olin helpottunut, kun sain viimeinkin vanhan autoni 

 

myydyksi

 

. 
• Kuka täällä on 

 

myynti

 

päällikkönä? 
• Olen aina luullut tätä suomalaiseksi 

 

tuotteeksi

 

, mutta eihän se olekaan. 
• Luento on 

 

valmisteltava

 

 huolella.  
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126.

 

 

 

enemmän, enempi, lisää, runsaammin, lukuisammin, lukuisampi

 

• Tutustumiskäynnille olisi pitänyt ilmoittautua 

 

enemmän

 

 osanottajia. 
• Sinun pitäisi harjoitella 

 

enemmän

 

. 
• Kukkia pitäisi kastella 

 

runsaammin

 

. 
• Syö 

 

enimmäkseen

 

 vihanneksia ja vain vähän lihaa!  

 

 

 

 

 

127.

 

 

 

1. täynnä, täysi 
2. täyttää vuosia

 

• Kaasupullo ei taida 

 

olla täynnä

 

 vaan vain puolillaan. 
• Disko oli tungokseen asti 

 

täynnä

 

 ihmisiä, joten käännyin pois ovelta. 
• Älä huolehdi, 

 

otin

 

 jo tankin 

 

täyteen

 

. 
• Mummo 

 

täyttää

 

 huomenna kahdeksankymmentä vuotta.  
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128.

 

 

 

palaa, tuli, tulipalo, palo, liekki, liekehtiä; 

 

(murteissa tai ylätyylissä:)

 

 valkea

 

• Minusta on mukavaa katsella takka

 

tulta

 

. 
• Loppukeväästä Pohjanmaalla on tapana sytyttää kokkoja 

 

palamaan

 

 trullien karkottami-
seksi. 

• Puuro 

 

paloi

 

 pohjaan.  

 

 

 

 

 

129.

 

 

 

sanomalehti, lehti

 

• Minä käyn lukusalissa lukemassa 

 

sanoma

 

- ja aikakauslehtiä. 
• Silmäillessään 

 

lehteä

 

 äiti löysi hyvän tarjouksen ja leikkasi ilmoituksen irti. 
• Onko sinulla Turun 

 

Sanomat

 

? 
• Lasten tekee kovasti mieli läpsiä toisiaan rullatulla 

 

sanomalehdellä

 

.  
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130.

 

käsimuoto voi olla myös g

 

kartta

 

• Ostin uuden Euroopan 

 

kartan

 

, sillä aion lähteä kiertelemään Eurooppaa. 
• Mihinkähän se paksu 

 

kartta

 

kirja on hävinnyt?  

 

 

 

 

 

131.

 

 

 

voidaan viittoa myös ilman ei-dominoivaa kättä

 

auki, aukinainen, avoin, avoinna; aukaista, avata; aueta, avautua, avautunut

 

• Miksi kaapin ovi 

 

on auki

 

? 
• En onnistunut millään saamaan oven lukkoa 

 

auki

 

. 
• Aamulla töihin tullessani huomasin, että työhuoneen ikkuna 

 

olikin jäänyt

 

 yöksi 

 

auki

 

. 
• Olin työntämässä ovea 

 

auki

 

, kun se 

 

avautuikin

 

 itsestään.  
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132.

 

 

 

ei-dominoivan käden kämmenen suunta voi olla myös oikealle

 

1. osamaksu; velka, laina, luotto 
2. maksaa osamaksulla, maksaa erissä, lyhentää 

 

(lyhentää lainaa, lyhentää velkaa)

 

, lyhennys, 
kuolettaa 

 

(kuolettaa lainaa, kuolettaa velkaa)

 

, kuoletus

 

• En pystynyt maksamaan pesukonetta kerralla, joten 

 

maksoin

 

 sen 

 

osamaksulla

 

. 
• (arkikielinen:) Maksapas minulle takaisin 

 

lainaamasi

 

 vitonen! 
• Asuntovelkaan menee kuukaudessa neljä tuhatta markkaa: kaksituhatta viisisataa 

 

lyhen-
nyksiin

 

 ja puolitoista tuhatta korkoihin. 
• Tehdas ponnistelee 

 

lyhentääkseen

 

 raskasta velkataakkaansa.  

 

 

 

 

 

133.

 

 

 

voidaan viittoa myös ilman ei-dominoivaa kättä

 

kiinni, suljettu, panna kiinni, laittaa kiinni, sulkea; mennä kiinni, sulkeutua, sulkeutunut

 

• Voisitko ystävällisesti 

 

sulkea

 

 ikkunan? 
• Terveystarkastaja määräsi ravintolan 

 

suljettavaksi

 

, koska se ei täyttänyt siisteysvaati-
muksia. 

• Mihin aikaan työvoimatoimisto 

 

suljetaan

 

? 
• (arkikielinen:) Autosi ovi on auki, törppö, 

 

laita

 

 se 

 

kiinni

 

! 
• Yritin mennä kauppaan, mutta ne 

 

olivat

 

 kaikki 

 

kiinni

 

.  
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134.

 

 

 

1. ovi 
2. komero

 

• Tuo rikkinäinen 

 

ovi

 

 pitäisi vaihtaa uuteen. 
• Laittaisitko 

 

oven

 

 kiinni? 
• Vanhassa kirkossa on mahtavan suuret pari

 

ovet

 

. 
• Tuolla 

 

komerossa

 

 on paljon viinaa.  

 

 

 

 

 

135.

 

 

 

saappaat, saapaspari, saapikkaat

 

• Mihin sinun 

 

saappaasi

 

 ovat joutuneet? 
• Kiertelin kaupoissa etsimässä talvi

 

saapikkaita

 

, mutta en löytänyt mieleisiäni.  
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136.

 

kissa; 

 

(arkikielessä:)

 

 katti; 

 

(hellitteleviä nimityksiä:)

 

 kisu, kissimirri, mirri, misu

 

•

 

Kissa

 

 oli karvat pörhöllään raivosta. 
•

 

Kissan

 

pojat ovat tosi söpöjä heti synnyttyään. 
• Purkissa on 

 

kissan

 

ruokaa. 
• Persian

 

kissan

 

 turkin hoito on työlästä.  

 

 

 

 

 

137.

 

  

 

rinnakkaismuoto: ei-dominoiva käsi on paikallaan ja dominoiva käsi liikkuu kääntöliikkeen aikana 
oikealle yläviistoon; viittomaa voi muunnella aspektuaalisesti

 

tulkata, tulkkaus; kääntää; tulkki, kääntäjä, kielenkääntäjä

 

• Osaatko 

 

kääntää

 

 englannista suomeen? 
• Pystytkö 

 

tekemään

 

 sujuvan 

 

käännöksen

 

 tästä tekstistä viittomakielelle? 
•

 

Tulkkasin

 

 sosiaalitoimiston naisvirkailijan ja viittomakielisen asiakkaan keskustelua.  
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138.

 

  

 

monikko voidaan muodostaa viittoman loppuosaa toistamalla, ja samalla viittoman paikka liikkuu 
oikealle

 

viittoma; viittomanimi

 

• Kuvasanakirjassa on vähän yli 3500 

 

viittomaa

 

. 
• En tiedä kaikkien näiden kukkien 

 

nimiä viittomakielellä

 

. 
• Lapsesi on alle vuoden ikäinen ja osaa jo muutamia 

 

viittomia

 

! 
• (arkikielinen:) Mikä sen naisen 

 

viittomanimi

 

 olikaan, joka kävi meillä eilen?  

 

 

 

 

 

139.

 

  

 

1. todistus 
2. kirje

 

• Tarvitsen työ

 

todistuksen

 

. 
• Olen säästänyt vanhat peruskoulu

 

todistukseni

 

. 
• Etkö olekaan saanut 

 

kirjettäni

 

, jonka lähetin sinulle toissapäivänä?  
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140.

 

 

 

lopettaa, loppua, loppu, lakata, päättää, päättyä, päätös, päättäjäiset, päättäjäis-

 

• Yritys 

 

lopetti

 

 toimintansa. 
• Sinun pitäisi viedä työ 

 

loppuun

 

 saakka. 
• Milloinkahan maailman

 

loppu

 

 tulee? 
• (juhlatyylinen:) Julistan kulttuuripäivät 

 

päättyneiksi

 

. 
• Sain kutsun 

 

päättäjäis

 

juhliin.  

 

 

 

 

 

141.

 

voidaan viittoa ilman ei-dominoivaa kättä

 

kirves

 

• Vastikään löydettiin yli kaksi tuhatta vuotta vanha pronssi

 

kirves

 

. 
• Löin halon kahtia tarkkaan tähdätyllä 

 

kirveen

 

iskulla.  
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142.

 

ratkaista, ratkaisu, päätyä ratkaisuun, ratkoa, ratketa, ratkaiseva; lyödä vetoa, vedonlyönti, 
veikata, veikkaus, lotto

• (arkikielinen:) Ratkaise itse omat ongelmasi! 
• Jalkapallo-ottelun tilanne oli 0-0 siihen asti, kunnes hän ampui ratkaisevan voittomaalin. 
• (arkikielinen:) Haluaisitko tulla mukaan mun veikkausporukkaan? 
• (arkikielinen:) Vaikka kuinka yritin, en vaan ymmärtänyt, kuinka se matikan tehtävä 

pitäisi ratkaista.  

 

 

 

143.

molempien käsien käsimuoto voi olla g

naapuri

• Naapurini on todella mukava, ja hän käy meillä aika usein. 
• Saara-tyttönen täyttää viisi vuotta, ja hurjan paljon naapuruston tyttöjä on kutsuttu 

hänen juhliinsa. 
• Suomella on hyvät suhteet naapurivaltoihinsa.  
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144.

posket voivat olla pullollaan

hankala, hankaluus, vaivalloinen, työläs, vaivata, olla vaivaksi, vaiva, vaivannäkö

• (arkikielinen:) Kirjoitin koneella ihan pieleen, ja nyt joudun tekemään koko homman 
uudelleen. 

• Olisiko sinulle siitä kovasti vaivaa, jos tulisit hakemaan minut? 
• Minusta tuntuu niin hankalalta opettaa heitä. 
• Bussilla tehden työmatkani on todella työläs: joudun vaihtamaan kolmesti.  

 

 

 

145.

 

tottua, totutella, totuttaa, totuttautua

• Monet ihmiset ovat tottuneet lisäämään suolaa ruokaansa edes maistamatta sitä ensin. 
• Nainen on vuosien kuluessa tottunut esiintymiseen.  
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146.

näytellä, näyttelijä; näytelmä, teatteriesitys, draama; teatteri, teatteritaide, näyttämötaide

• Aikoinaan naisten ei sallittu näytellä, joten kaikki näyttelijät olivat miehiä. 
• Pidätkö sinä kovasti näyttelemisestä? 
• Albert Tallroth rakasti näyttelemistä ja piti myös runojen esittämisestä. 
• Minulla olisi kaksi teatterilippua. Haluaisitko sinä lähteä mukaan?  

 

 

 

147.

 

1. myöhästyä, viivästyä, myöhässä; myöhä (on jo myöhä; iltamyöhä), myöhäinen, myöhäis- 
(myöhäisilta); myöhemmin, myöhemmäksi, myöhään, myöhälle, myöhällä 

2. myöhästyä pahasti, myöhästyä reilusti, viivästyä pahasti, viivästyä reilusti, pahasti myöhässä, 
reilusti myöhässä; hyvin myöhä, hyvin myöhäinen; hyvin myöhään hidas liike 

3. myöhästellä, olla toistuvasti myöhässä, olla usein myöhässä toistuva, pienehkö liike

• Juna oli myöhässä, ja jouduin odottelemaan sitä. 
• Onkohan jo liian myöhäistä ilmoittautua Lapin matkalle? 
• Nyt on liian myöhäistä yrittää selitellä. 
• Minun tulee aina katsottua TV:tä illalla niin myöhään, etten ole ajoissa töissä seuraavana 

aamuna.  
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148.

 

käsimuoto voi olla myös 6; voidaan viittoa ilman ei-dominoivaa kättä

jälkeen, jälkeenpäin, jälkikäteen, jäljestäpäin, myöhemmin, perästäpäin, jälki-; seuraava, seuraa-
vaksi

• Seuraava kokous on sitten ensi viikolla. 
• Älä häiritse keskusteluamme, vaan odota, kunnes vuorosi tulee. 
• Saunan jälkeen on niin mukava siemaista olut. 
• Haluatko jälkiruokaa?  

 

 

 

149.

 

1. täynnä, täysi 
2. täyttää vuosia

• Olin seuraamassa jääkiekko-ottelua täpötäydessä katsomossa. 
• En saanut autoani pysäkoityä minnekään, koska parkkipaikat olivat täynnä. 
• Elokuvako loppuunmyyty? En usko! 
• Kuurojenyhdistys täyttää viisi vuotta.  
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150.

 

tottua, tottunut, tottumus, tottuneisuus

• Olen piintynyt tupakoitsija. 
• Kissa oli aiemmin ihmisarka, mutta tottui ihmisiin, kun sitä pideltiin sylissä ja siliteltiin. 
• Huomaan, että olet jo tottunut esiintymään kameran edessä. 
• Alkuun hengästyin kamalasti lenkillä, mutta nyt juoksu sujuu jo kevyesti.  

 

 

 

151.

harjoitella, harjoittelu, harjoittelija, harjoitus, harjoitukset; (arkikielessä:) treenata, treeni, 
treenit, treenaus, harkat

• Miksi sinä harjoittelet noin kovasti? 
• (arkikielinen:) Suomen mestari vetää viikoittain läpi kuudet rankat hiihtotreenit. 
• Minulla ei ole tuota harjoituskirjaa.  
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152.

 

1. ennen, ennen kuin, ennalta, ennakolta, etukäteen; aiempi, aiemmin, aikaisemmin, varhempi, 
varhemmin, varhaisemmin; edeltää, edellä, edelle, edeltävä; edeltäkäsin, edeltäpäin 

2. esi- (esikoulu), ennakko (ennakkomaksu) 
3. paljon aikaisemmin, hyvissä ajoin ennen, reilusti etukäteen laaja, voimakas liike

• Yleisön pitää olla paikalla 15 minuuttia ennen presidentin saapumista. 
• Peset kyllä kätesi ennen ruokailua, ne ovat todella likaiset! 
• Ennen matkaa kannattaa ottaa matkavakuutus. 
• (arkikielinen:) Rahat on ihan lopussa, minun on pakko ottaa palkkaennakkoa. 
• Muistakaa olla ajoissa paikalla!  

 

 

 

153.

juuri ennen kuin, vähän ennen, hetkistä aiemmin, aivan äsken, juuri äsken, hetki sitten, 
vastikään, hiukan varhemmin

• Tyttö ehti juuri lähteä ennen tuloasi. 
• Siistiydyn vasta vähän ennen valokuvausta.  
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154.

1. käyttää, käyttö; käytetty 
2. kulua, kuluminen, kulumis-, kuluma, kulunut, kuluneisuus; kuluttaa, kulutus (kulutusta 

kestävä kangas)

• Minusta tuntuu, että sinä jotenkin käytät minua hyväksesi. 
• Tuo auto ei ole uusi vaan käytetty. 
• Osaatko käyttää tätä tietokonetta. 
• (arkikielinen:) Tykkään repaleisiksi kuluneista farkuista. 
• Nastarenkaat kuluttavat teihin urat.  

 

 

 

155.

voidaan viittoa ilman ei-dominoivaa kättä

noin, suunnilleen, likimäärin, osapuilleen, suurin piirtein; arvioida, arvio, arviointi

• Lääkäri arvioi, että potilaalla on noin kaksi vuotta elinaikaa. 
• Riittäisikö, jos otan ulkomaanmatkalle nelisen tonnia rahaa mukaan? 
• Osaatko arvata, minkä arvoinen tuo vanha pöytä on? 
• Elokuvakriitikon mukaan filmi on hyvä.  
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156.

dominoivan käden käsimuoto voi olla myös T; ei-dominoivan käden käsimuoto voi olla p; ei-

dominoivan käden käsimuoto voi olla a, jolloin dominoivan käden ranne ja ei-dominoivan käden 

peukalon kärki koskettavat toisiaan; vertaa artikkelin 975 viittomaan

1. syyskuu, syyskuussa, syyskuinen; syksy, syksyllä, syksyinen, syys-; (varsinkin ylätyylissä:) syys 
2. (kasveista:) lehti

• Minusta on ihana ulkoilla värikkäässä syksyisessä metsässä. 
• Suuri alus upposi viime syksynä kovassa myrskyssä. 
• Älä osta kiinankaalia vaan lehtisalaattia. 
• Syyskuun puolivälissä minun pitäisi mennä maalle auttamaan perunannostossa.  

 

 

 

157.

 

kioski; (arkikielessä:) kiska

• En löytänyt kioskia mistään. 
• On kioskeja, joista voi ostaa bussin kuukausikortin.  
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158.

 

ei-dominoivan käden kämmenen suunta ja käden paikka dominoivalla käsivarrella voivat vaihdella

lippu, liputtaa, liputus

• Juhannuksena kesämökillä vedettiin lippu salkoon. 
• Kun lähtee autolla ulkomaille, kannattaa ostaa autoon lipputarra. 
• Puolitankoon laskettu lippu merkitsee surua, ylhäällä liehuva lippu jotakin merkkipäivää.  

 

 

 

159.

 

ei-dominoivan käden kämmen voi suuntautua ylös; viittoman perään voidaan liittää artikkelin 121 
viittoma

heinäkuu, heinäkuussa, heinäkuinen

• 17.–21. heinäkuuta järjestetään Kuurojen maailmankongressi Itävallassa. 
• Heinäkuussa oli kolme viikkoa ennätyshelteitä. 
• Meillä on rapujuhlat heinäkuun 29. päivänä. Tule mukaan! 
• Muistan, kuinka lapsena kävimme aina heinäkuussa maalla auttamassa pappaa heinä-

töissä.  
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160.

viittomaa voi muunnella aspektuaalisesti

korjata, korjaus, korjaamo, korjaaja; korjailla, korjailu; kunnostaa, kunnostus, panna kuntoon, 
laittaa kuntoon, laittaa; remontoida, remontti, remontointi; (arkikielessä:) remontteerata, 
remontteeraus, entrata, entraus, rempata, remppa; restauroida, restaurointi, entistää

• Vien kaikki vialliset koneeni serkulleni korjattavaksi. 
• Sinulla oli kirjoitusvirheitä, katso vielä korjauksiani. 
• En osaa korjata autoja. 
• Talon sisätiloja pitäisi vähän remontoida.  

 

 

 

161.

ei-dominoiva käsi voi jäädä pois; voidaan viittoa myös ilman eteenpäin suuntautuvaa liikettä

koti; asunto; (slangissa:) hima; asua, asumis-; asustella, majailla

• Missä sinä asut? 
• Minullapa onkin kotona kissanpentu! 
• Ulkomaille vuodeksi menevät suomalaiset vaihto-oppilaat potevat koti-ikävää. 
• Tällä alueella asumiskustannukset ovat nousseet.  

VKSK.book  Page 115  perjantai 24. huhtikuu 1998  18:06



116

§123

 

 

 

162.

 

hyväksyä, hyväksyntä, hyväksyttävä, hyväksytty

• Olin insinööriajossa ja nyt jännitän, onko ajoni hyväksytty vai hylätty. 
• Osa Euroopan maista ei halunnut liittyä Euroopan unioniin. 
• (puheenjohtaja kokouksessa:) Todetaanko kokous päätösvaltaiseksi? 
• Hallitus on myöntänyt heille kunniamerkit. 
• Sinun pitäisi hyväksyä, että olen tällainen.  

 

 

 

163.

 

myös yksikätisenä

lukaista, lukaisu, lukea nopeasti, silmäillä, silmäily

• Jouduin lukemaan vauhdilla tenttiä varten peräti neljä kirjaa. 
• Lukaisin paperin eikä siinä ollut mitään tärkeää.  
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164.

myös yksikätisenä

1. tumma, tummuus; synkkä, synkkyys; pimeä, pimeys 
2. hyvin tumma, aivan tumma; (arkikielessä:) tosi tumma; synkkä; pilkkopimeä, hyvin pimeä, 

aivan pimeä; (arkikielessä:) tosi pimeä käsimuoto voi olla 9; voimakas kertaliike, silmät 

sirrillään

• Kutsukortissa oli vaatimus käyttää tummaa pukua. 
• Tonttu vaeltaa öisessä, pilkkopimeässä metsässä. 
• Valokuvalaboratorion pitää olla täysin pimennetty.  

 

 

 

165.

 

kaariliikkeen lopussa kädet voivat taipua ranteesta; liike voi olla myös pelkästään ranteesta; myös 
yksikätisenä

yö, yöllä

• Hyvää yötä! 
• Kissalla on piintynyt tapa karkailla öisin. 
• Viime yönä en saanut millään unta vaan kieriskelin levottomana vuoteessani. 
• Työskentelen yökerhon ovimiehenä.  
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166.

 

yhdysviittoman loppuosassa käsien välinen etäisyys voi kuvata pyyhkeen kokoa

pyyhe, pyyheliina

• Lapsista on mukavaa kylvyn jälkeen kääriytyä lämpimään isoon pyyhkeeseen. 
• Pitkätukkainen tyttö kietoi pyyhkeen märän tukkansa ympärille.  

 

 

 

167.

 

sormenpäät voivat koskettaa toisiaan liikkeen aikana

orava; (lastenkielessä:) kurre

• Kurre nukkuu kääröllä puunkolossa. 
• Suloinen orava otti arkaillen pähkinän kämmeneltäni. 
• Oravanpoika pinkaisi vauhdilla puuhun. 
• Kansallis-Osake-Pankin liikemerkkinä oli orava.  
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168.

1. armo, armollinen 
2. diakoni, diakonia

• Rippikoululeiristä vastaavat pappi, diakonit tai diakonissat ja isoset. 
• Diakonin koulutus sisältää sosiaali- ja seurakuntatyön opintoja. 
• Vanki anoi armahdusta presidentiltä. 
• Armomurhan tehnyt lääkäri sai vankeustuomion. 
• Jumalan armo.  

 

 

 

169.

myös yksikätisenä

rakastaa, rakkaus, rakas

• Jumala rakastaa maailmaa. 
• Mies ei rakastanut vaimoaan. 
• Rakkautta on monenlaista. 
• Kissani on minulle todella rakas.  
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170.

 

syntyä, syntymä, synnyttää, synnytys

• Milloin olet syntynyt? 
• Jos alatiesynnytys ei onnistu, pitää tehdä keisarinleikkaus. 
• En koskaan unohda, millaiselta synnyttäminen tuntui.  

 

 

 

171.

käydä kävelyllä, kävellä, ulkoilla, ulkoilu, lenkkeillä, lenkkeily

• En viitsi olla sisällä vaan menen ulos kävelylle. 
• Olet niin kalpea, kun et koskaan käy ulkoilemassa. 
• Mummo käy kävelyllä aina täsmällisesti kello viideltä. 
• Kauniilla ilmalla ulkoilmassa kävelemisestä nauttii.  
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172.

perusmuodossa käsi taipuu sekä kyynär- että rannenivelestä; liike voi olla myös pelkkä ranteen 
taivutus 2-3 kertaa

enkeli

• Suojelusenkeli kaitsee lapsia, kun nämä kulkevat vaarallisessa kivikossa. 
• Hän pelästyi, kun enkeli ilmestyi, mutta enkeli rauhoitti häntä. – Älä pelkää. 
• Sinä olet kiltti kuin enkeli.  

 

 

 

173.

 

myös yksikätisenä

iloinen, ilahtua, ilo; onnellinen, onni; riemuissaan, riemastua, riemu, riemullinen

• Tyttö ilahtui kovasti saamastaan lahjasta. 
• Annettiinko sinulle ilokaasua, kun synnytit? 
• Hääpari näyttää hyvin onnelliselta. 
• Onpa hän onneton! 
• Enkeli kertoo paimenille ilosanoman: Jeesus on syntynyt.  
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174.

 

1. nälkä, nälkäinen, nälissään 
2. paasto, paastota

• Onko sinulla nälkä? 
• Minun on nälkä. 
• Vauva itki nälkäänsä. Imettämisen jälkeen se rauhoittui. 
• Kokouksessa kaikki kääntyivät katsomaan, kun miehen vatsa alkoi kurnia nälästä. 
• Monet afrikkalaiset näkevät nälkää. 
• Olen ollut jo viisi päivää nestepaastolla.

 

 

 

175.

 

syntyä, syntymä, synnyttää, synnytys

• Isäni on syntynyt saunassa. 
• Minä todella pelkään synnytystä. 
• Sisareni synnytti eilen kaksoset.  

VKSK.book  Page 122  perjantai 24. huhtikuu 1998  18:06



123

 

 

 

176.

 

syntymäpäivä; (arkikielessä:) synttärit

• Tiedätkö syntymäaikasi? 
• Viimeviikkoisissa syntymäpäiväjuhlissa oli todella hauskaa.  

 

 

 

177.

 

hame

• Skotilla on päällään aito skotlantilainen ruutukuosinen kiltti. 
• Istahdin autoon, vedin oven kiinni, ja hameenhelma mokoma jäi oven väliin! 
• Mies on jäänyt kotiin nyhjäämään äidin hameenhelmoihin.  

VKSK.book  Page 123  perjantai 24. huhtikuu 1998  18:06



124

§123

 

 

 

178.

housut, pitkäthousut, pitkät housut; (arkikielessä:) pitkikset

• Kuusikymmentäluvulla housuissa oli kapeat pillipuntit, mutta seitsemänkymmentäluvulla 
muotiin tulivat leveät trumpettilahkeet. 

• Urheiluseuralle tilattiin uudet verryttelyhousut. 
• Miehellä on juhlahousuissa hienot, veitsenterävät prässit. 
• Auttaisitko minua kaventamaan housuni?  

 

 

 

179.

levätä, lepo, rentoutua, ottaa rennosti; (arkikielessä:) huilata, huilia; loma, olla lomalla, viettää 
lomaa, lomailla

• (arkikielinen:) Siivoa sinä – minä huilaan! 
• Kesämökillä on mukava rentoutua ja vain olla tekemättä mitään 
• Johtajan pitäisi pitää lomaa, sillä hän on tehnyt työtä tauotta koko vuoden.  
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180.

myös yksikätisenä

nyt, nyt juuri, tällä hetkellä, tämänhetkinen; nykyhetki, nykyisin, nykyään, tätä nykyä; vallitseva, 
parhaillaan, paraikaa, juuri

• Nyt minä kyllä menen pomon luo pyytämään palkankorotusta! 
• Tästä lähtien en enää ikinä polta tupakkaa. 
• Siellä on juuri nyt sotatila.  

 

 

 

181.

myös yksikätisenä

tänään, tänä päivänä, tämä päivä, tämänpäiväinen

• Tänä aamuna töihin ajaessani autostani puhkesi rengas. 
• Tämänpäiväinen kokous oli onnistunut. 
• Tänään en kertakaikkiaan voi!  
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182.

huulio on [pim] tai huulet ovat kevyesti yhteenpuristettuina

ehdoton, ehdottomasti, ehdottomuus; ehdottoman varma, aivan varma, vuorenvarma; horju-
maton, horjumattomuus, järkkymätön, järkkymättömyys, järkähtämätön, järkähtämättömyys; 
luja, lujuus, peräänantamaton, tinkimätön, tinkimättömyys, vankkumaton, jyrkkä, jyrkkyys; 
kerta kaikkiaan; pitää päänsä; täsmälleen, tismalleen; (arkikielessä:) takuulla, taatusti

• Olen täysin absolutisti! 
• Sinne menoa ei kyllä peruta, olen ihan varmasti tulossa mukaan! 
• (arkikielessä:) Olen totta totisesti päättänyt antaa pitkät johtokunnalle. 
• Suomen ja Saksan ulkoministereiden tapaamisajankohdasta pidetään ehdottomasti kiinni.  
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183.

1. järjestää, järjestys, järjestellä, järjestely, järjestelyt (juhlan järjestelyt); järjestelmä, systeemi; 
hoitaa asia, panna toimeen, toteuttaa, organisoida, organisointi; järjestäytyä, järjestäytymis- 

2. huolellinen, huolellisuus, huolellisesti, huolella, järjestelmällinen, järjestelmällisyys, järjestel-
mällisesti, säntillinen, säntillisyys, säntillisesti, täsmällinen, täsmällisyys, täsmällisesti, tunnol-
linen, tunnollisuus, tunnollisesti, tarkka; säännöllinen, säännöllisyys, säännöllisesti, 
systemaattinen, systemaattisuus, systemaattisesti; (arkikielessä:) jämpti, jämtti huulio voi olla 

[pipipi]

• En ole vielä ehtinyt järjestellä noita papereita. 
• Autotallissa kaikki työkalut ovat sikin sokin. Pitää laittaa ne takaisin omille paikoilleen. 
• Amerikkalainen oikeusjärjestelmä on mielestäni kummallinen. 
• Sinähän tulet töihin täsmällisesti kuin kello. 
• Pikkutyttö oli vähän pettynyt, kun todistuksessa oli käytöksestä kymmenen, mutta huolel-

lisuudesta vain kahdeksan.  

 

 

 

184.

viittoman eteen voidaan liittää artikkelin 161 viittoma, joka voidaan viittoa ilman ei-dominoivaa 
kättä

kotona, olla kotona, jäädä kotiin, pysyä kotona; kotosalla; (slangissa:) himassa

• Kyllä minä olen kotona, tule vain illalla käymään. 
• Pikkutytön oli jäätävä kotiin rokon vuoksi. 
• Eristyneet kuurot pysyttelevät kotona eivätkä käy juuri missään.  
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185.

käsimuoto voi olla myös T; suoran liikkeen toistojen välillä molemmat kädet voivat liikkua oikealle

hidas, hitaus, hitaasti, verkkainen, verkkaisa, verkkaisesti, verkkaan, verkalleen, verkkaisuus, 
vitkaan, madellen

• Kaupan jono kulki kumman vitkaan. Syynä oli uusi kassaneiti, jonka työ ei vielä oikein 
sujunut. 

• Joillakin hiukset kasvavat hitaasti, toisilla taas nopeasti. 
• Koska kuurojenkoulussa opetetaan monta luokka-astetta yhdessä, opetus etenee hitaasti. 
• (arkikielinen:) Minua inhottaa, kun hän ajaa mateluvauhtia.  

 

 

 

186.

esitellä, esittely, esittelijä; olla esitteillä, olla esiteltävänä, olla näytteillä, näytteillepano; esite, 
esittelylehtinen, brosyyri; näyttely; messut; museo

• Valkeassa talossa on museohuone, joka on sisustettu aivan C. O. Malmin kodin mukai-
sesti. 

• Tietokonemessuilla on saatavilla paljon esitteitä tietokoneista. 
• Kirjanäyttelyssä esitellään erään tunnetun kirjailijan teos.  
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187.

 

pääsiäinen, pääsiäisenä, pääsiäis-

• Jeesus kuoli pääsiäistä edeltävänä perjantaina, ja nousi kuolleista kolmen päivän kuluttua. 
• Muistan, miten lapsena pukeuduin pääsiäisnoidaksi ja kiertelin taloissa. 
• Montako pääsiäismunaa sait? 
• Pääsiäisaikaan ei syödä yleensä muuta lihaa kuin lammasta.  

 

 

 

188.

suo, soinen

• Upottavalla suolla on raskasta kävellä. 
• Peltoaukea oli aiemmin suota. 
• Lakka kasvaa ainoastaan suoalueilla.  
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189.

 

auttaa, apu, avunanto, apulainen, apulais-, apuri; auttavainen, avustaa, avustus, avustaja; 
(arkikielessä:) jeesata, jelpata, jelppiä

• Olisitko kiltti ja auttaisit minua. 
• Ei tuo selittely mitään auta! 
• Punainen Risti auttaa sotalapsia. 
• Luokassa yksi oppilas oli jäljessä muista, ja luokka-avustaja auttoi häntä saamaan muut 

kiinni. 
• (arkikielinen:) Kun perhe muutti uuteen asuntoon, sukulaiset olivat valmiita jeesaamaan 

muutossa.  

 

 

 

190.

pää ja ylävartalo voivat tehdä kevyttä sivusuuntaista liikettä

tavallinen, tavallisesti, tavanomainen, normaali, normaalisti, yleensä

• Hän on ihan tavallisen näköinen tyttö. 
• No ei siellä minusta niin hauskaa ollut, aika tavanomaista. 
• Minusta tuo kirja ei ole mikään erikoinen.  

VKSK.book  Page 130  perjantai 24. huhtikuu 1998  18:06



131

 

 

 

191.

suu mutrussa; pää ja ylävartalo voivat tehdä kevyttä, sivusuuntaista liikettä

kohtalainen, joltinenkin, jonkinlainen, mukiinmenevä, keskinkertainen, ei hyvä eikä huono, siltä 
väliltä; siinä ja siinä, välttää, välttävä, menetellä (menetteleehän se), jossakin ei ole paljon 
kehumista, ei ole häävi (mahdollisuudet eivät ole häävit), ei ole kehuttava (tulokset eivät ole 
kehuttavia); (arkikielessä:) ei ole kaksinen, ei ole kummoinen, ei ole hääppöinen

• Lehtikuvista päättelin, että missi olisi kaunis, mutta ei hän luonnossa ollutkaan järin 
häävin näköinen. 

• Tuo hotelli ei taida olla kovin kummoinen majoituspaikka? 
• Lehden tuorein numero oli melko mitäänsanomaton. 
• Ruoka oli tänään keskinkertaista.  

 

 

 

192.

1. kilogramma, kilo; (tunnus:) kg; -kiloinen 
2. painaa, olla jonkin painoinen; punnita 
3. vaaka; (arkikielessä:) puntari
4. verrata, vertailla, vertailu, punnita, puntaroida

• Sain viime kesänä virvelillä kymmenkiloisen hauen. 
• Paljonko painat? 
• Hän on horoskoopissa jousimies ja minä vaaka. 
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193.

käsien ja liikkeen suuntaa voidaan muuttaa sen mukaan, miten viittomatilassa esitetään kadun 
todellista sijaintia

katu

• Kuljin sydän pampattaen pimeää, vain muutaman himmeän lampun valaisemaa katua. 
• Kun saapuu lentokoneella New Yorkiin, voi ihailla suurkaupungin katujen säntillistä 

kaavaa. 
• Liisankatu on suljettu liikenteeltä asfaltoinnin takia. 
• Ydinkeskustassahan sinä asut, mutta millä kadulla?  

 

 

 

194.

  

juosta, juosta kovaa vauhtia, kiitää, kirmata, kirmaus, pinkoa, pyyhältää, pyyhällys, viilettää, 
viiletys; ampaista, ampaisu, kipaista, kipaisu, pinkaista, pinkaisu, pyrähtää, pyrähdys, rynnistää, 
rynnistys, sännätä, säntäys, saada jalat alleen; (urheilussa:) pikajuoksu

• Osa ihmisistä säntää juoksuun jo ampiaisen nähtyäänkin. 
• (arkikielinen:) Kuinka sinä jaksat aina tuolla lailla juosta tukka putkella? 
• Hänestä on tulossa lupaava sadan metrin juoksija.  
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195.

laiva, alus; matkustaa laivalla

• Suuren laivan kyljillä roikkuu lukuisia pelastusveneitä. 
• Laiva hidastaa päästääkseen risteävän aluksen ohitseen, ja jatkaa matkaansa. 
• Talon ikkunasta näkyy ulapalle, jolla seilaa laivoja aamusta iltaan. 
• Suuressa ja korkeassa aluksessa on pyöreät ikkunat.  

 

 

 

196.

vene; (arkikielessä:) paatti; (runokielessä:) venhe, venho

• Veneen kyljessä olevasta halkeamasta tirsui vettä. Minä soudin ja nainen äyskäröi. 
• Yksi laiturissa olevista veneistä oli muita suurempi ja komeampi. Se oli oikea kaunotar! 
• Tuuli nostattaa aavalla hyökyvät aallot, ja pikku vene heittelehtii holtittomasti myrskyn 

kourissa.  
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197.

1. tie, maantie 
2. joki, virta

• Tie oli kuin perunapeltoa. 
• Joessa oli taimenia aivan vilisemällä. 
• Aiemmin leveänä virrannut joki on kuivunut lähes olemattomiin.  

 

 

 

198.

matto

• Työväenopistossa voi itse kutoa mattoja. 
• Opiskelijan huoneessa oli niin kauniskuvioinen matto, ettei hän halunnutkaan pitää sitä 

lattialla vaan nosti sen seinälle.  
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199.

 

eteenpäin liikkuva käsi sipaisee toista kättä, joka liikkuu samanaikaisesti taaksepäin kohti kehoa

luistella, luistelu, luistimet

• Luistimieni terät ovat tylsyneet. 
• Olen tosi onneton luistelija: nilkkani ovat kuin spagettia. 
• Rullaluistelu on hauskaa. 
• On nautittavaa katsella TV:stä, kuinka pehmein liikkein pikaluistelijat luistelevat kaarteet.  

 

 

 

200.

kommunikoida, kommunikointi, kommunikaatio, viestiä, viestintä; keskustella, keskustelu

• Hänen huulionsa on niin epäselvä, että on vaikea yrittää kommunikoida. 
• Kuinka te pystytte kommunikoimaan keskenänne, kun olette erikielisiä? 
• Minun on helppo keskustella ulkomaalaisten kanssa kansainvälisellä viittomisella.  
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201.

käyttäytyä, käytös, käyttäytyminen, käyttäytymis-

• Tämä pieni poika sitten osaa käyttäytyä kiltisti ja hienosti. 
• Tuolla tytöllä on käytöksessä aina kymppi. 
• Eri maiden kulttuureissa on omat käyttäytymistapansa. 
• (arkikielinen:) Ton käytös on tosi törkeetä.  

 

 

 

202.

 

järjestää, järjestellä, järjestely, järjestelyt (juhlan järjestelyt), organisoida, organisointi; (arkikie-
lessä:) junailla

• Voi että, pitäisiköhän minun järjestää syntymäpäiväjuhlat? 
• Palvelu oli erinomaista – kaikki järjestettiin aivan toivomusteni mukaisesti. 
• Kokouksen järjestäminen oli työlästä.  
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203.

katto (vain ulkokatosta), ulkokatto, vesikatto; harjakatto, harjakattoinen

• Mies korjaa kattoa. 
• Nuori tyttö kiipesi katolle ottamaan aurinkoa. 
• Tervapääsky lentää aina korkealle kerrostalon katon räystään alle. 
• Parvekkeelta avautui kaunis näköala yli kattojen.  

 

 

 

204.

 

talo, rakennus

• Tuo punainen talo on hiljattain maalattu. 
• Kaupungin laidalla on taajaan rakennettu omakotitaloalue. 
• Sveitsin Alppien jyrkillä rinteillä on mitä kauneimpia taloja. 
• Tuolle tyhjälle tontille tulee kuulemma valtava toimistorakennus.  
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205.

(uskonnollisessa merkityksessä:) pyhä, pyhyys

• Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, aamen. 
• Tämä paikka on intiaaneille pyhä.  

 

 

 

206.

 

ylävartalo taipuu eteenpäin liikkeen aikana

kohtelias, kohteliaisuus, huomaavainen, huomaavaisuus, ystävällinen, ystävällisyys; arvostaa, 
arvostus, pitää jotakin arvossa, antaa jollekin arvoa, (puhuttelusanan määritteenä, esimerkiksi 
juhlapuheessa:) arvoisa; kunnioittaa, kunnioitus, kunnia, kunnioitettava, kunnianarvoinen; 
kunnianosoitus

• Kuinka mukavaa, että sait kunniamaininnan. 
• (arkikielinen:) Sinä sitten osaat olla epäkohtelias! 
• Arvoisat juhlavieraat!  
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207.

 

käsimuoto voi olla myös Y; liike voidaan tuottaa myös taivuttamalla kättä sekä kyynär- että ranne-

nivelestä; myös yksikätisenä

1. vaalea, valoisa, heleä, helakka 
2. hyvin vaalea, aivan vaalea; (arkikielessä:) tosi vaalea; valoisa, kirkas, heleä, helakka käsimuoto 

T; voimakas kertaliike; kulmat kohonneina ja silmät laajenneina 

3. vaalentua, vaaleta, valjeta liikkeen alussa silmät sirrillään, liikkeen aikana kulmat kohoavat ja 
silmät laajenevat

• Tummuneesta pöydästä tuli uudenveroinen, kun hioin sen vaaleaksi. 
• Lapissa on kesällä koko ajan valoisaa, sillä aurinko ei laske lainkaan. 
• Naisella on hiekanvaalea siilitukka. 
• On ihana tunne, kun aamulla pimeys väistyy, päivä kirkastuu ja aurinko alkaa helottaa 

täydeltä terältä.  
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208.

 

1. vihkiä, vihkiä käyttöön, vihkiäiset, vihkimis-, vihkiäis- 
2. siunata, siunaus

• Muistatko, milloin Valkean talon vihkiäisjuhla olikaan? 
• Piispa ei halunnut vihkiä naista papiksi. 
• (arkikielinen:) Mutta eihän teidän ole pakko kirkkohäitä pitää. Pääseehän sitä maistraatis-

sakin vihille. 
• Hautajaisissa pappi siunaa vainajan ennen hautaanlaskemista.  

 

 

 

209.

 

voidaan viittoa ilman viittoman ensimmäistä, suoralla liikkeellä tehtävää osaa

tapa, piintynyt tapa, tottumus; olla tapana; olla jonkinlainen tavoiltaan

• Olen kyllästynyt siihen, että teet aina noin. 
• Sain eteeni valtavan aamupalan, mutta Lapissahan onkin tapana syödä runsaasti aamulla. 
• Minulla on taipumus tekeytyä tietämättömäksi. 
• Eri kulttuureissa on omat tapansa.  
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210.

  

lehti, aikakauslehti

• Menen etsimään kirjakaupasta erästä lehteä. 
• Tuo lehtipino pitäisi heittää roskiin. 
• Mistä näitä mainoslehtiä saa?  

 

 

 

211.

koulu, koulurakennus; oppilaitos

• Koulu loppuu toukokuun lopussa. 
• Koulutalo on hirvittävän vanha, ainakin satavuotias. 
• Poikani käy esikoulua. 
• Jos haluaa korkeakouluun, pitää ensin käydä lukio.  
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212.

vauva, pikkuvauva, pienokainen, imeväinen, sylilapsi; (arkikielessä:) beibi, baby, toukka; 
(runokielessä:) piltti; (hellittelysanana:) vauveli

• Hei, oletko kuullut hyvät uutiset? Leena on saanut tyttövauvan!
• Lopeta nuo lapsellisuudet! Olet jo aikuinen ja käyttäydyt kuin pikkuvauva!
• Työkaverillani on hirmuinen vauvakuume.
• Voi, kuinka sinun ihosi on pehmeä kuin vauvalla!
• (saduissa tai lastenkielessä:) Karhuemo hellii pienokaistaan.

 

 

 

213.

monisuuntainen; ilmeellä voidaan ilmaista tunteen voimakkuutta

1. lohduttaa, lohdutus, lohtu 
2. sääliä, säälitellä, säälittely, sääli, surkutella, surkuttelu 
3. helliä, hellyys, hellitellä, hellittely 
4. hemmotella, hemmottelu, lelliä, lellitellä, lellittely

• Äiti lohduttaa itkevää lasta. 
• Minua säälitti, kun katsoin ulkona värjöttelevää kissaa. 
• Mikset koskaan helli ja pidä minua hyvänä? 
• Jos lasta hemmottelee liikaa pienenä, hän on isompana pilalle hemmoteltu.  
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214.

1. kävellä, kävely, astua, astella, astelu, astuskella, astuskelu, kuljeskella, kuljeskelu, kuljeksia; 
askelet, askeleet 

2. tassuttaa, tassutella, tassuttelu, tallustaa, tallustella, tallustelu; hiipiä, hiiviskellä, hiiviskely, 
hiippailla, hiippailu viittoman liikkeellä, ilmeellä ja vartalon liikkeillä voidaan kuvata kulkemisen 
tapaa; huulet voivat olla kevyesti yhteenpuristettuina

• Nyrjäytin nilkkani metsässä kävellessäni. 
• Hys, hiivi hiljaa! 
• Koira tassutteli kaikessa rauhassa, mutta ohi loikkiva jänis sai sen syöksymään peräänsä. 
• Kun tyttö huomasi isän olevan kotona, hän riisui kengät jalastaan ja hiippaili vaivihkaa 

yläkertaan.  

 

 

 

215.

viittoma saa merkityksen ’hyvin kevyt, todella kevyt’, kun huulio on [hyy] tai [yy]

kevyt, keveä, keveys, kepeä, kepeys, köykäinen

• Luulin lankkua kevyeksi, mutta se olikin tosi painava. 
• Untuvatakki on kevyt ja lämmin. 
• Minun tekee mieli syödä jotain kevyttä. 
• Kuntoilu aloitetaan kevyesti, ja tehoa lisätään vähitellen raskaammaksi. 
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216.

sumu, sumuinen, usva, usvainen

• Poika nousi jo kello kuusi ja istui ulos rappusille katselemaan sumua. 
• Taidenäyttelyssä oli usvaa esittävä kuva. 
• Hiljattain kävi niin, että kaksi laivaa törmäsi toisiinsa sumun aiheuttaman huonon 

näkyvyyden takia. 
• Kun kylmä ilma kohtaa lämpimän, kostean maanpinnan, syntyy sumua.  

 

 

 

217.

vain ihmisestä

uida, uinti, uimari, uima-

• Aivan kerrostalon takana on uimahalli. 
• On mukavampaa uida järvessä kuin meressä. 
• Sekauinnissa uidaan kroolia, rinta-, selkä- ja perhosuintia. 
• Saunaan ei saa mennä uimapuku päällä.  
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218.

lahja, lahjoitus; paketti

• Minun pitäisi ostaa joululahja, mutta en yhtään tiedä, mitä ostaisin. 
• Minusta oli ihanaa saada niin valtavasti syntymäpäivälahjoja. 
• Saitko lahjan? 
• Huoneessa oli iso kasa paketteja, mutta nyt ne ovat ihmeellisesti kadonneet.  

 

 

 

219.

 

myös yksikätisenä

jo; ilmaisee, että jotain on tapahtunut tai jotain on tehty tai jokin on tullut valmiiksi

• Tieto tuttavieni kihlauksesta levisi kulovalkean tavoin. 
• Oletko käynyt Ruotsissa? 
• Muistaakseni olen tehnyt tilauksen. 
• Hoiditko maksun? Etkö – voi sinua!  
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220.

 

kirja

• Aion kirjoittaa kirjan maailmanympärimatkastani. 
• Kirjapainossa painetaan parhaillaan Kalevalaa. 
• Kyllä minulla on englannin kielen sanakirja. 
• (arkikielinen:) Minun on pakko paahtaa kaikki kahdeksan kirjaa läpi ensi viikon tenttiä 

varten! 
• Pikkuriikkinen runokirja on todella vaikuttava.  

 

 

 

221.

  

monisuuntainen

lahja, lahjoittaa, antaa lahja, lahjoitus; lahjakas

• Tuossa kaupassa myydään erilaisia lahjatavaroita. 
• En saanut lainkaan syntymäpäivälahjoja. 
• Vanhuksen kuoltua hänen omaisuutensa lahjoitettiin yhdistykselle. 
• Hän on lahjakas taiteilija.  
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222.

 

huulio on [B]

romahtaa, romahdus, luhistua, kariutua, romuttua; mennä pieleen, päin honkia, päin mäntyä, 
päin seiniä; (arkikielessä:) mennä myttyyn, mennä mönkään, mennä mynkään

• Matkasuunnitelmani raukesivat, koska minut irtisanottiin työpaikastani. 
• Menestynyt firma koki täydellisen luhistumisen ja meni konkurssiin. 
• Kuntoni romahti sairastettuani flunssan.  

 

 

 

223.

 

liike voidaan tehdä myös taivuttamalla kättä vain kyynärnivelestä; myös yksikätisenä

päivä, päivällä

• Mikä päivä tänään onkaan? 
• Kurssi kestää kaksi päivää. 
• Leikkauksen jälkeen makasin vielä päivän sairaalassa. 
• Vaarini todella kunnioitti pyhäpäivää.  
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224.

 

päiväkoti, lastentarha; (varsinkin arkikielessä:) tarha

• Päiväkotiin haetaan viittomakielentaitoista lastenhoitajaa. 
• Ennen töihinmenoa äiti vie lapset tarhaan. 
• Päiväkodissa on kaksi ryhmää, aivan pienten ja vähän isompien.  

 

 

 

225.

 

myös yksikätisenä; liike voi olla myös suora liike ylös, tällöin kämmenet ovat ylöspäin

1. aamu, aamulla; (ylätyylissä:) huomen 
2. (tervehdyksenä:) huomenta

• Maalla kukko kiekuu aina aamuisin kello viiden aikaan. 
• Nousen aamuisin seitsemältä. 
• Haluatko aamupalaa? 
• Pomoni kurkistaa aina aamuisin ovesta sisään ja toivottaa hyvät huomenet.  
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226.

  

yhdysviittoman alkuosana voi olla suora liike ylös kämmenet ylöspäin

aamiainen, aamupala

• Syön aina aamiaiseksi puuroa. 
• Hotellihuoneen hintaan sisältyy myös aamiainen. 
• En ehtinyt syödä aamupalaa, koska minulla oli kiire töihin.  

 

 

 

227.

  

käsimuoto voi olla § tai Y

tulipalo, palo; palaa; olla ilmiliekeissä, liekehtiä, roihuta, roihu, rovio; kokko

• Vanhassa hotellissa oli kaasuvuoto, jonka seurauksena kaasu syttyi palamaan räjähdys-
mäisesti. 

• Kauan sitten silloisessa pääkaupungissa Turussa puutaloalue paloi maan tasalle. 
• Juhannuskokko ei syttynyt, kun puut olivat niin märkiä.  
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228.

 

käsimuoto voi olla myös 6

1. astia, kulho 
2. kattila, pata viittoman eteen voidaan liittää artikkelin 692 viittoma

• Kyllästyin siihen, että lasikulhot menivät aina rikki ja ostin muovisen kulhon. 
• Tuolta kaapista voi ottaa sopivan kokoisen kattilan. 
• Valurautapadassa keitetty ruoka on maukkaampaa kuin tavallisessa kattilassa keitetty.  

 

 

 

229.

 

huulio voi olla [pøpø]

1. epäsäännöllinen, epäsäännöllisyys; vaihdella, vaihteleva, vaihtelu; epätasainen, säännötön; 
mitä milloinkin; varioida, variaatio, variointi; häilyvä 

2. hyvin epäsäännöllinen, vaihdella suuresti, täysin säännötön liike pysähtyy aina hetkeksi ennen 
seuraavan vuoroliikkeen alkua; arkikielessä huulio voi olla [pØpØ]

• Työni on epäsäännöllistä: joskus työskentelen aamuisin, joskus taas iltaisin. 
• Sisarellani on epäsäännölliset kuukautiset. 
• Sää on todella vaihtelevaa. Ensin on ihan kylmää ja sitten heti lämmintä.  
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230.

 

(vain koneompelusta:) ommella, ompelu, koneompelu, ompelija

• Naisen ommellessa koneen neula yhtäkkiä katkesi ja singahti ilmaan. 
• Tehtaassa vaatteita ommellaan urakalla ja kovassa tahdissa.  

 

 

 

231.

 

leipoa, leipuri, leipomo

• Leivoin kohonneesta taikinasta pitkon. 
• Viime viikolla avattiin uusi leipomo. 
• Aiotko leipoa huomenna?  
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232.

 

auki, aukinainen, avoin, avoinna, aukaista, avata, aueta, avautua; ratkaisematon, selvittämätön, 
selvittämättä, päättämätön, päättämättä; välitön, ulospäin suuntautunut

• Portti on auki, voit ajaa sisään. 
• Katsotaan nyt, asia on vielä auki. 
• Mummo juttelee avoimesti mistä vaan. 
• Opiskeletko kesäisin avoimessa korkeakoulussa?  

 

 

 

233.

 

myös yksikätisenä

vielä, yhä, edelleen, aina vain, jatkuvasti

• (arkikielinen:) Vieläkö sinä olet kimpassa tuon naisen kanssa? 
• Kaksi vuotta opiskelua ei riitä minulle, vaan haluan opiskella edelleen. 
• Mitä ihmettä sinä vielä haluat? 
• Tuntuu hyvältä ajatella, että Suomessa on vielä riittämiin metsää.  

VKSK.book  Page 152  perjantai 24. huhtikuu 1998  18:06



153

 

 

 

234.

 

esiintyä, esitys; tarjota; julkaista, julkaisu, julkistaa; ilmestyä; olla esillä, olla näytteillä, olla 
näytillä

• Tänä viikonloppuna on esiintymistaidon kurssi. 
• Esiintyminen jännittää minua ihan hirveästi. 
• (arkikielinen:) Tykkäätkö esiintyä näytelmissä? 
• Milloin kirja julkaistaan? 
• (arkikielinen:) Hei, tuolla prätkiä näytillä.  

 

 

 

235.

liike tapahtuu ranteista; viittomaa voi muunnella aspektuaalisesti

työ, tehdä työtä, työnteko, työskennellä, työskentely; tehdä, teko, tehtävä; toimia, toiminta, 
toimi, suorittaa, suoritus; askaroida, askare, puuhata, puuha, touhuta, touhu; (arkikielessä:) 
hommata, homma, hommeli, duunata, duuni, tehdä duunia, jopi

• Työni on todella mielenkiintoista. 
• Sinä teet kuulemma raskasta työtä. 
• Minun mielestäni äiti on työnarkomaani, mutta hän itse viihtyy työssään. 
• En tee tätä työkseni vaan harrastuksekseni. 
• Tiedätkö, mikä on Viittomakielikeskuksen tärkein tehtävä?  
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236.

 

kuusi; (materiaalista:) kuusipuu, kuusipuinen

• Orava hyppeli kuusikossa latvasta toiseen. 
• Salama iskeä jysäytti kuuseen ja halkaisi sen rungon. 
• Onpa tuo joulukuusi kaunis! 
• Korkean kuusen latva on täynnä käpyjä.  

 

 

 

237.

  

tuuli, tuulinen

• On tyyntä. 
• Joku taisi tulla, koska tunsin vetoa. 
• Nainen kulki pitkin merenrantaa ja nautti lempeästi hyväilevästä tuulesta.  
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238.

juusto

• Haluatko juustohampurilaisen vai tavallisen hampurilaisen? 
• sulatejuusto, homejuusto, juustokakku, raejuusto, tuorejuusto, vuohenjuusto, emmental, 

juustoraaste  

 

 

 

239.

 

helppo, helppous, vaivaton, vaivattomuus, kätevä, kätevyys; (arkikielessä:) iisi

• Yksinhuoltajan elämä ei ole helppoa. 
• Pieni auto on kätevä kaupunkiajossa. 
• (arkikielinen:) Mutta eihän matikka ole vaikeata! 
• Tuota lasta on helppo hoitaa. 
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240.

 

viisas, viisaus; ymmärtäväinen; järkevä, järkevyys; mielekäs

• Kylläpä sinulla on viisas koira! 
• Filosofiassa käydään viisaita ja mielenkiintoisia keskusteluja, ja siksi minä pidän siitä. 
• Kyllä, naimisiinmenonne on viisas päätös! 

 

 

 

241.

 

käsimuoto voi olla myös 9; monikossa käsi taipuu ranteesta kaksi kertaa

1. ihminen, ihmis-; humaani, humaaninen, humaanisuus, humaanius, inhimillinen, inhimil-
lisyys 

2. väestö, -väestöinen; kansa, kansallinen, kansallisuus, kansallis- käytetään yksikkö- tai monikko-
muotoa

• Ulkoilualueella oli paljon ihmisiä. 
• YK:ssa ajetaan parempia ihmisoikeuksia. 
• Kuulutko väestörekisteriin? 
• Afrikassa on tuhansittain eri heimoja.  
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242.

  

käsimuoto voi olla myös h; kun merkityksenä on ’erittäin kuuma, kova helle’, huulio voi olla [B]

kuuma, kuumuus; helteinen, helle, hellesää

• Kylläpä minulla on kuuma! 
• Työhuoneessani on kesäisin aina hirveän kuuma. 
• Kun Amerikassa menee helteellä ostoksille, sisällä kaupassa onkin hytisyttävän viileää. 
• Minusta on ihana kävellä ulkona helteellä, mutta äiti ei pidä siitä, vaan mennä lymyää aina 

varjossa.  

 

 

243.

liikkeen aikana käsi hipaisee korvalehteä; merkityksessä ’lesbo, lesbous’ käsimuoto voi olla n

lesbo, lesbous; homoseksuaali, homoseksuaalinen, homoseksuaalisuus; (miehistä:) homo, 
homous; (halventavassa kielenkäytössä:) hintti

• Lesboilla tarkoitetaan naisia, jotka seurustelevat keskenään. 
• Eihän homoudessa tai lesboudessa ole mitään kummallista. 
• Tämänkertaisen luennon aiheena on homoseksuaalisuus. 
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244.

 

 

 

huulio voi olla [B]

 

kyllästyä, kyllästyttää, kyllästynyt; saada kyllikseen, saada tarpeekseen; tympääntyä, tympään-
tynyt, tympäistä 

 

(minua tympäisee)

 

; 

 

(arkikielessä:)

 

 tympiä 

 

(minua tympii)

 

, tympiintynyt; 
työlääntyä, työlästyä, väsyä, väsynyt

 

• Eikö sinua jo 

 

kyllästytä

 

 tehdä aina vain samaa auttamistyötä? 
• Olen 

 

kyllästynyt

 

 erääseen naiseen, joka vähän väliä käy työhuoneessani häiritsemässä. 
• Olen 

 

tympääntynyt

 

 postiluukustani tulviviin mainoksiin. 
• En vielä 

 

saanut tarpeekseni

 

 jäätelöstä, vaan tilasin heti uuden annoksen. 
• Olen 

 

väsynyt

 

 sinun nalkutukseesi.  

 

 

 

 

245.

 

 

 

1. vihjata, vihjailla, vihje, vihjaus; saada vihiä jostakin, antaa viitteitä jostakin, enteillä 
2. ilmeisesti, todennäköisesti, luultavasti, kaiketi, nähtävästi, arvatenkin, arvattavasti, 

varmaankin, otaksuttavasti, oletettavasti

 

• Minulla on 

 

aavistus

 

, että tuo nainen pettää miestään. 
• Jos kuukautisia ei tule pariin kuukauteen, niin silloin 

 

on mahdollisesti

 

 raskaana. 
• Sinä 

 

taidat

 

 olla rakastunut, kun pukeudut yhä vain kauniimmin. 
• Presidentin salamurhan takana 

 

näyttävät

 

 olevan hämärät rahapiirit.  
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246.

 

 

 

piha, pihamaa

 

• Mökin 

 

pihassa

 

 on marjapensaita ja mansikkamaa. 
• Lapset voivat leikkiä kerrostalojen takana olevalla 

 

pihalla

 

. 
• Naapurini ajamaton 

 

piha

 

nurmikko on kasvanut pitkäksi. 
• Välitunnilla oppilaat säntäävät yhtenä joukkona 

 

pihalle

 

.  

 

 

 

 

247.

 

 

 

voidaan viittoa kauempana kasvojen edessä

 

1. ulkona, ulkoilmassa, ulkosalla, taivasalla, ulos, ulkoilmaan, ulkosalle, taivasalle 
2. sää, säätila, ilma

 

•

 

Ulos

 

käynti on tuolla kulman takana vasemmalla. 
• Koira on 

 

pihalla

 

 hihnassa. 
• Haluaisitko lähteä tänä iltana 

 

ulos

 

 kävelylle? 
•

 

Ilma

 

 tuntuu painostavalta, taitaa olla ukkonen tulossa.  
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248.

 

 

 

karhu; 

 

(varsinkin lastenkielessä:)

 

 nalle; 

 

(varsinkin saduissa ja muussa kirjallisuudessa:)

 

 kontio, 
otso, mesikämmen

 

•

 

Karhut

 

 nukkuvat nyt talviunta. 
• Kumpi on suurempi: jää

 

karhu

 

 vai harmaa

 

karhu

 

? 
• Porin vaakunassa on 

 

karhun

 

 kuva. 
• Pikkutyttö rutistaa sylissään suurta 

 

nallea

 

.  

 

 

 

 

249.

 

1. tyytyväinen, tyytyväisyys; tyydytys, tyydyttää, tyydyttävä 
2. viihtyä, viihtyisä

 

• Tyttö osti kaupasta puseron, mutta ei ollutkaan 

 

tyytyväinen

 

 ja katui kauppojaan. 
• Yleisö oli 

 

tyytyväinen

 

 ohjelmajärjestelyihin. 
•

 

Viihdyn

 

 erinomaisesti uudessa asunnossani.  
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250.

 

 

 

käsimuoto voi olla myös g

 

olla, olla olemassa; omistaa

 

•

 

Onkohan

 

 pohjoisnavalla jääkarhuja? 
• (arkikielinen:) 

 

Onko sulla

 

 limsaa? 
• Kyllä tuolla kaapissa 

 

on

 

! 
•

 

Kyllä

 

 minulla auto 

 

on

 

 – sellainen kaksikymmentä vuotta vanha rämä.  

 

 

 

 

251.

 

  

 

ei ole, ei ole olemassa; ei omista

 

• Minulla 

 

ei ole

 

 juhlapukua. 
• Minulla 

 

ei ole

 

 tuota paperia. Voisitko kopioida sen minulle? 
• Pieniä vihreitä miehiä 

 

ei ole olemassa

 

. 
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252.

 

ikä, ikäinen, -ikäisyys; -vuotias

 

• Leiriläiset ovat 

 

iältään

 

 kahdestatoista seitsemääntoista. 
• Ethän sinä voi mennä ravintolaan, kun olet ala

 

ikäinen

 

! 
• Täysi-

 

ikäiset

 

 voivat äänestää esimerkiksi presidentinvaaleissa ja eduskuntavaaleissa. 
• Kissat elävät keskimäärin kymmen

 

vuotiaiksi

 

. 
• Puun iän voi laskea 

 

vuosi

 

renkaista.  

 

 

 

 

253.

 

 

 

biologia; 

 

(arkikielessä:)

 

 bilsa; biologinen, biologi

 

• Kirjastossa eläimistä ja kasveista kertovat kirjat kuuluvat 

 

biologian

 

 luokkaan. 
•

 

Biologian

 

 käsitys evoluutiosta eroaa uskonnollisesta käsityksestä. 
• Täällä on meneillään 

 

biologian

 

 oppitunti. Oppilaat tutkivat juuri ihmisen anatomiaa. 
• Monen vuoden tutkimustyön jälkeen mies sai arvostetun 

 

biologian

 

 palkinnon.  
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254.

 

 

 

dominoivan käden kämmenen suunta voi olla myös ylöspäin

 

puu, puinen

 

• En tiedä, montako 

 

puu

 

lajia Suomessa kasvaa. 
• Tulitikkujen 

 

varsi

 

 tehdään 

 

haavasta

 

. 
•

 

Puun

 

jalostuslaitos paloi viime viikolla. 
• Naulasin taloni seinään pysty

 

laudoituksen

 

.  

 

 

 

 

255.

 

kerrostalo

 

• Yksinäinen 

 

tornitalo

 

 pistää silmään pientaloalueella. 
• Saakohan Helsingissä rakentaa yli 20-

 

kerroksisia taloja

 

? 
• Näetkö nuo 

 

kerrostalot

 

? Vasemmanpuoleisessa on omistusasuntoja ja oikeanpuoleisessa 
vuokra-asuntoja.  
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256.

 

  

 

käsimuoto voi olla myös §

 

rakentaa, koota, panna kokoon, koostaa; rakenne, rakennelma, rakennus 

 

(laivanrakennus)

 

, 
rakentaja; rakenteellinen; struktuuri, konstruktio

 

• Tälle alueelle ei saa 

 

rakentaa

 

 sortumavaaran vuoksi. 
• Rakennustyömaalla 

 

rakennus

 

mestari valvoo, että talo 

 

rakennetaan

 

 määräysten mukaan. 
• Saksan kieliopin 

 

rakenne

 

 on helppo oppia. 
• En ymmärrä, miten tämä 

 

kootaan

 

.  

 

 

 

 

257.

 

 

 

liike voi tapahtua rannenivelestä; monikko voidaan muodostaa liikettä toistamalla

 

ohjelma, ohjelmisto; ohje, ohjeisto

 

• En ole tyytyväinen kurssin 

 

ohjelmaan

 

. 
• Kiinan poliittinen 

 

ohjelma

 

 pyrkii vähentämään väestönkasvua. 
• Mikä on mielestäsi paras TV-

 

ohjelma

 

? 
• Ymmärrätkö sinä tätä tekstinkäsittely

 

ohjelmaa

 

?  
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258.

 

 

 

välttää, vältellä, karttaa, kartella, välttyä; kaihtaa, säästyä joltakin, varjeltua joltakin; väistää, 
väistellä

 

• Yritä 

 

välttää

 

 ylitöiden tekemistä. 
• (arkikielinen:) Turhaan sä aina 

 

kartat

 

 häntä. 
• (arkikielinen:) Huh huh, 

 

olipahan lähellä, ettei tullut

 

 tonnin laskua!  

 

 

 

 

259.

 

laki; 

 

(oikeusalan kielessä:)

 

 säädös; sääntö, säännöt, ohje, ohjeet, ohjeisto; ohjelma

 

• Ennen vanhaan Suomen 

 

laissa

 

 oli kohta, jonka mukaan syntymäkuurot eivät voineet 
solmia keskenään avioliittoa. 

• Haluan tuntea kunnolla kuurojenyhdistyksen 

 

säännöt

 

. 
• Nämä 

 

ohjeet

 

 ovat epäselvät. 
• Leirin 

 

ohjelmaa

 

 täytyy noudattaa.  
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260.

 

voidaan viittoa ilman ei-dominoivaa kättä

 

lattia, permanto

 

• Teidän uusi parketti

 

lattianne

 

 on kaunis. 
• Onko teillä lauta- vai muovi

 

lattia

 

? 
• (arkikielinen:) Voimistelusalin vasta puunattu 

 

permanto

 

 on peilikirkas. 
• Hei, uimahallin 

 

lattia

 

 on vaarallinen märkänä! Lapset liukastuvat siinä.  

 

 

 

 

261.

 

rauhallinen, rauhallisuus, rauha; 

 

(varsinkin ylätyylissä:)

 

 rauhaisa; tyyni, tyyneys, levollinen, 
levollisuus

 

• Kaupungissa oli 

 

rauhallista

 

. Kaduilla liikkui vain vähän ihmisiä. 
• Ihmiset eri puolilla maailmaa haluavat 

 

rauhaa

 

 eivätkä sotaa. 
• Järvi oli peili

 

tyyni

 

. 
• Viimeinkin vieraat lähtivät, ja saan olla 

 

rauhassa

 

.  
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262.

myös yksikätisenä

pöytä; taso

• Yksi pitkä pöytä ei ole hyvä; pyöreässä pöydässä on niin paljon helpompi jutella viittoen. 
• Kaikki pöydät ovat jo täynnä, tarvitaan vielä kolme pöytää lisää. 
• Kävisiköhän olohuoneeseen paremmin matala vai korkea taso?  

 

 

263.

 

viittoman alkuosan käsimuoto voi olla F

pöytä

• Pöytä romahti kasaan, kun poika istahti sille. 
• Tämän neljän hengen pöydän saa jatkettua kahdeksalle sopivaksi. 
• Puistossa oli pöytiä vieri vieressä.  
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264.

käsimuoto voi olla myös §

1. sää, säätila, ilma, ilmasto; happi 
2. juoru, juoruta, huhu, huhupuhe, kuulopuhe

• Jos sademetsiä ei olisi, emme saisi happea. 
• Työpaikallani on hävyttömän surkea ilmanvaihto. Ilma seisoo ja on ummehtunutta. 
• Minulla oli satumaisen hyvä onni sään kanssa! 
• Miten on, kun huhu kertoo, että olisit raskaana?  

 

 

265.

huulio voi olla [hyy] tai [yy]; viittomaa muunneltaessa käsimuoto voi olla myös §

tuulettaa, tuuletus; tuulettua, tuultua; ilmanvaihto

• Huoneen ilma on todella paksua. Pitää avata ikkunat ja tuulettaa kunnolla. 
• Vein vaatteet ulos tuulettumaan. 
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266.

sisäkatto, välikatto, katto, laipio; (rakennusalan kielessä:) välipohja, yläpohja

• Huomasin viallisen katon viettävän seinää kohden. 
• Vanhoissa kerrostaloissa on korkeat huoneet. 

 

 

 

267.

 

hävetä, hävettää (minua hävettää), hävettävä, häpeä, häpeillä, olla häpeissään, nolo, nolottaa 
(minua nolottaa), nolostua, nolostuttaa (minua nolostuttaa)

• Tuollaista käytöstä! Sinun sietäisi hävetä! 
• Eräänä aamuna, kun äiti oli riisumaisillaan takkiaan työpaikalla, hän huomasi unohta-

neensa hameen kotiin. Voi, kuinka noloa!  
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268.

 

liike voi olla myös lyhyt suora liike otsalle; ilme ujosteleva

ujo, ujous, ujostuttaa, ujostella, ujostelu, kaino, kainous, kainostella, kainostelu, kainostuttaa 
(minua kainostuttaa), arka, arkailla, arkailu, arastella, aristella

• Muuten vilkkaassa luokassa on kaksi hyvin ujoa oppilasta. 
• Pieni poika ei ujostele lainkaan vaan on hyvin rohkea. 
• Vieraan ihmisen tapaaminen usein ujostuttaa minua ja saa minut punastumaan.  

 

 

 

269.

 

huulio on kevyt [ø]

pian, aivan pian, piakkoin, pikapuoliin, kohta, aivan kohta; kuluttua, päästä, perästä; ensi, tuleva 
(tulevana viikonloppuna)

• (arkikielinen:) Menen ensi lauantaina kaverini polttareihin. 
• Lomani alkaa heti maanantaina. 
• Uutiset alkavat kahden minuutin kuluttua. 
• Sopisiko sinulle illallinen kynttilänvalossa tänä viikonloppuna? 
• Tapasin ystäväni Euroopan-matkalla, ja juuri kun pääsimme jutun alkuun, paikalle tuli 

sattumalta iso joukko kuuroja.  
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270.

1. vaaleanpunainen 
2. voimakkaan vaaleanpunainen, pinkki, voimakkaan pinkki suora, hidas kertaliike ylöspäin; 

kulmat kohollaan 
3. vaaleanpunertava, hennon vaaleanpunainen, vienon vaaleanpunainen, vaaleanpunaiseen 

vivahtava suora, hidas kertaliike ylöspäin; silmät sirrillään

• Vaaleanpunaiset pikkuporsaat ovat niin söpöjä. 
• Poikien vaipat ovat vaaleansinisessä ja tyttöjen vaaleanpunaisessa pakkauksessa. 
• Pikkuprinsessan huone on aivan vaaleanpunainen.  

 

 

 

271.

huulio voi olla [ø] tai [Ø]

rehennellä, rehentely, rehentelijä, mahtailla, mahtailu, mahtailija, ylvästellä, ylvästely, ylväs-
telijä, rehvastella, rehvastelu, rehvastelija; ylpeillä, ylpeily, ylpeys, ylpeilijä; koppava, pöyhkeä, 
ylimielinen; (arkikielessä:) leuhkia, leuhka, leuhkija

• (arkikielinen:) En perusta hänestä, koska hän on niin leuhka. 
• Hän on varsinainen mahtaileva valepukki. 
• Hänen tarkoituksensa ei ole ylpeillä, hän vain on iloinen hyvästä koulutodistuksestaan. 
• Tuo mies on maailman vahvin ja rehvastelee sillä.  
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272.

  

posket ovat pullistuneina yhdysviittoman toisen osan aikana

itsepintainen, itsepintaisuus, itsepäinen, itsepäisyys, peräänantamaton, peräänantamattomuus, 
lannistumaton, lannistumattomuus, lujatahtoinen, omapäinen, omapäisyys; pysyä lujana, pysyä 
kannassaan, puolustaa kantaansa loppuun asti, ei anna periksi, ei luovuta, ei suostu peräy-
tymään, pitää pintansa

• Me kuurot emme suostuneet alistumaan oralismiin, vaan taistelimme viittomakielen 
aseman palauttamiseksi ja onnistuimme siinä. 

• Minusta oli hyvä, että he eivät antaneet periksi vaan vaativat omia oikeuksiaan. 
• Tyttäreni ei hyväksynyt erottamistaan vaan ryhtyi kamppailemaan oikeuksistaan, koska oli 

syytön tapahtuneeseen.  

 

 

 

273.

 

ei käytetä kysymyslauseissa, ainoana poikkeuksena on vastakysymys: "etkö tosiaan koskaan?"

1. ei koskaan, ei ikinä, ei milloinkaan, ei kuunaan, ei konsanaan, ei kuuna päivänä, ei kuuna 

kullan valkeana huulio [kh] tai [khos] 

2. ei pitkään aikaan, ei pitkiin aikoihin, ei aikoihin, ei ikiaikoihin huulio [hyy]

• En kuuna päivänä kirjoittaisi juttua poliittiseen lehteen. 
• En koskaan hauku muita, sillä osaan selvittää asiat keskustelemalla. 
• En ole ikinä valehdellut sinulle. 
• En ole milloinkaan nähnyt ufoja. 
• En ole nähnyt häntä aikoihin.  
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274.

1. elanto, toimeentulo; ansio, ansiot, tulot, ansiotulot; leipä (hän ansaitsee leipänsä viittomakie-
lentulkkina) 

2. näkkileipä; (arkikielessä:) näkkäri; (sotilasslangissa:) vanikka; korppu 
3. (tietokonealan arkikielessä:) korppu

• Ei ole väliä mitä työtä tekee, kunhan se takaa toimeentulon. 
• En voisi jättää työpaikkaani, sillä elantoni riippuu siitä. 
• Näkkileipä on hyväksi vatsan toiminnalle. 
• En pidä vaaleasta leivästä vaan näkkileivästä.  

 

 

 

275.

viittomaa käytetään vain ihmisistä

1. jonkun lapsi, jälkeläinen 
2. tytär, tyttö viittoman eteen voidaan liittää artikkelin 947 viittoma ilman liikkeen toistoa 
3. poika

• Molemmat tyttäreni ovat jo aikuisia. 
• Katin tytär on hänen ainokaisensa. 
• Siskontyttöni on jo naimisissa. 
• Poikani aloittaa syksyllä koulun. 
• Isä puhuu suomenruotsia, mutta poika ja tämän poika puhuvat suomea.  
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276.

  

yhdysviittoman alkuosan liike voidaan tehdä myös kaksi kertaa; vertaa artikkelin 277 viittomaan, 
joka on merkitykseltään hieman tätä voimakkaampi

turha, turhaan, turhuus, turhan takia, turhanaikainen, turhanpäiväinen, turhanpäiten, turhan 
päiten, suotta, hyödytön, hukkaan mennyt, tarpeeton, merkityksetön, tulokseton, arvoton, 
mitätön, joutava, joutavanpäiväinen, tyhjänpäiväinen; ei kannata (minun ei kannata opiskella), 
ei hyödytä, ei maksa vaivaa, ei ole vaivan arvoista

• Sinun on ihan turha kimpaantua noin! 
• Ei hyödytä tehdä sivutöitä, koska niistä menee paljon veroa.  

 

 

 

277.

  

yhdysviittoman alkuosan liike voidaan tehdä myös kaksi kertaa; vertaa artikkelin 276 viittomaan, 
joka on merkitykseltään hieman tätä lievempi

turha, turhaan, turhuus, turhan takia, turhanaikainen, turhanpäiväinen, turhanpäiten, turhan 
päiten, suotta, hyödytön, hukkaan mennyt, tarpeeton, merkityksetön, tulokseton, arvoton, 
mitätön, joutava, joutavanpäiväinen, tyhjänpäiväinen; ei kannata (minun ei kannata opiskella), 
ei hyödytä, ei maksa vaivaa, ei ole vaivan arvoista

• (arkikielinen:) Anna olla jo! Ei meistä tule paria! 
• Päätin lähteä, koska olin turhaan odottanut ystävääni. 
• Katsohan, nämä kappaleet joutaisi ottaa pois.  
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278.

 

viittoman alku- tai jälkiosa voi jäädä pois; viittoman alkuosan liike voidaan tehdä kerran; viittoman 

alkuosan käsimuoto voi olla g, jolloin liike on kevyt kosketus leuan sivuun; monikko voidaan viittoa 

toistamalla jälkiosaa siten, että paikka siirtyy oikealle

esimerkki, esimerkiksi, vaikkapa, vaikka, muun muassa, kuten (havupuut, kuten mänty)

• Esimerkiksi muovia voi käyttää. 
• Tee muutama esimerkkilause. 
• Jos vaikka tekee jotain huonosti, niin korjaaminen tulee kalliiksi. 

 

 

 

279.

posket pullistuneina

erehtyä, erehdys, tehdä erehdys, kömmähtää, kömmähdys, tehdä kömmähdys, haksahtaa, 
haksahdus

• Anteeksi, luulin sinua toiseksi henkilöksi. 
• Huomasin, että olin kaikessa kiiresssä istunut väärään bussiin.  
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280.

keitto; (arkikielessä:) soppa; liemi; rokka; velli

• Mummo keittää mustikkasoppaa. 
• Armeijassa syödään joka viikko hernerokkaa. 
• Olin keittämässä mannapuuroa, mutta siitä tulikin velliä! 
• Tein kastikkeen uunipaistista heruneesta liemestä.  

 

 

 

281.

 

parempi, paremmin, paremmaksi

• Sinä et näytä oikein olevan kunnossa. Parempi, että menet lepäämään. 
• Tämä on kyllä selvästi parempilaatuista. 
• Ennen vatsani oli aina kipeä, mutta kun jätin kahvinjuonnin, niin kivutkin lientyivät. 
• Autolla meno on niin vaivalloista. Junalla pääsee kätevämmin ja leppoisammin yhtä 

soittoa perille asti.  
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282.

sika, porsas; (usein leikillisesti:) possu; (leikillisessä kielessä:) nasu, nassu

• Sinähän hotkit kuin sika! 
• Sanotaan, että villisian liha on maukkaampaa kuin tavallinen sianliha. 
• Pikkupossut syöksyivät imemään emakon nisiä.  

 

 

 

283.

käsimuoto voi olla myös h

ääni, -ääninen

• Mikä tuo outo, kimeä ääni on? 
• Tunsin, että jostain tuli ääntä. Kun kosketin TV:tä, huomasin, että se pauhasi kauhean 

kovalla, ja ääntä piti panna pienemmälle. 
• Olin kerran katsomassa lentonäytöstä. Kun kone lensi yli, ääni oli niin kova, että se tuntui 

värinänä kehossa. 
• Älä turhaan käytä ääntä viittoessasi!  
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284.

kettu; (ketun lempinimiä:) repo, repolainen; (varsinkin saduissa:) Kettu Repolainen

• Kettu on väriltään kauniin punaruskea. 
• Ketulla on pitkä ja suippo kuono, viirusilmät, ja naamaa reunustaa tuuhea karva. 
• Sinä sitten olet kavala ja kaksinaamainen! 
• Ketulla on tuuhea, pitkä häntä ja hännänpäässä valkoista.  

 

 

 

285.

käsimuoto voi olla myös e

1. ilta, illalla, ilta-aikaan; (varsinkin murteissa:) iltasella 
2. iltaisin liike toistuu

• Onko tuon elokuvan ensi-ilta huomenna? 
• Käyn iltaisin koripalloharjoituksissa.  
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286.

ihmisen ja lähes kaikkien eläinlajien selästä

selkä

• Kyttyräselkäinen ihminen. 
• Voisitko pestä minun selkäni?  

 

 

 

287.

tuntea, tunne, tunnetila, tuntu; (arkikielessä:) fiilinki, fiilis; emootio, emotionaalinen

• Minusta tuntuu pahalta. 
• Ihminen kokee monenlaisia tunteita, kuten vihaa, katkeruutta, iloa ja rakkautta. 
• Millainen tunne sinulla on, kun ystäväsi sanoo ehdottoman ein? 
• Sinä olet niin rakkaudeton ja kylmä. 
• Tänään tunnen itseni pirteäksi. Ilmassa on kevään tuntua.  
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288.

 

käsimuoto voi olla myös h

kuume, kuumeessa, kuumeinen, jollakulla on kuumetta, kuumeilla, kuumeilu; lämpö, lämmön-
nousu, jollakulla on lämpöä

• Minulla ei ole ollut kuumetta pitkään aikaan. 
• Kun kuume on jatkunut jo noin pitkään, se voi merkitä jotakin tulehdusta. 
• Hänellä on vuorotellen kovaa kuumetta ja kylmänväristyksiä. Onkohan kyse malariasta? 
• Missähän kuumemittari on?  

 

 

 

289.

 

käsimuoto voi olla myös 2; paikkana voi olla myös ylävartalon keskikohta; liike voi olla myös pelkkä 

kämmenen suunnan muutos

1. nainen; naispuolinen, nais-, -tar, -tär; tyttö 
2. naaras; (koiraeläimistä:) narttu

• Tuo nainen on hyvä näyttelijä. 
• Olin aikoinaan perustamassa naistenkerhoa. 
• Hän on hyvin naisellinen. 
• Tyttö oli upeasti pukeutunut ja söpön näköinen. 
• Minulla on kotona häkissä kaksi undulaattia. Koiraalla on sininen vahanokka, naaraalla 

se on ruskea.  
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290.

 

myös kaksikätisenä

ei halua, ei tahdo, ei viitsi

• Pakotat minua, vaikka en halua. 
• Norja ei halunnut liittyä Euroopan unioniin. 
• En viitsi lähteä mukaan. 
• Ole kiltti, en halua. Minua pelottaa!  

 

 

 

291.

kerrokset; kerrostalo

• Vanha täti myi omakotitalonsa ja muutti kerrostaloon. 
• Kerrostalon viidennessä kerroksessa asuu kaksi naista. 
• Tiedätkö, montako kerrosta tuossa talossa on? 
• Komeassa hääkakussa oli neljä kerrosta.  
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292.

liike voi olla lyhyt, toistuva suora liike kyynärnivelestä; monisuuntainen

1. muistuttaa, muistutus, huomauttaa, huomautus, kommentoida, esittää kommentti, 
kommentti, kehottaa, kehotus; tiedottaa, saattaa tiedoksi, tiedotus, ilmoittaa, ilmoitus, kertoa 
jollekin jotakin, sanoa jollekin jotakin; varoittaa, varoitus 

2. muistuttaa jotakuta, jonkun näköinen, jonkun kaltainen

• Onko kenelläkään kommentteja tähän paperiin? 
• En tiennyt sitä, koska kukaan ei kertonut minulle. 
• Minun on varoitettavaa häntä tekemästä mitään väärää. 
• Sinä muistutat jotakuta – mutta ketä?  

 

 

 

293.

 

liikkeen suunta voi olla alhaalta ylöspäin

portaat, rappuset, portaikko

• Mökin portaita remontoidaan parhaillaan. 
• (arkikielinen:) Oli kamalaa, kun eräs nainen kaatui rappusissa ja kieri alas saaden iskun 

päähänsä. 
• Turun linnassa on korkeat askelmat, joissa pitää kulkea isoin harppauksin.  
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294.

 

viittoman paikkana voi olla myös olkavarsi

1. taitava, taito, taitavuus; kykenevä, kyvykäs, kyvykkyys, kykenevyys, kyky, pystyvä, pystyvyys; 
etevä, etevyys, osaava; kätevä; lahjakas, lahjakkuus 

2. ammatti; ammattitaito, ammattitaitoinen, pätevä, pätevyys 
3. todella taitava, huipputaitava, äärimmäisen taitava, huippulahjakas, harvinainen kyky, taituri, 

taituruus, taiturillinen, taiturimainen, mestari, mestarillinen, virtuoosi, virtuoosimainen; 
todella pätevä, huippuammattilainen huulio [B]

• Serkkuni työ vaatii kolmen kielen taitoa: ruotsin, englannin ja saksan. 
• Nuori nainen oli pätevä leirin vetäjäksi, koska hänellä oli paljon kokemusta lasten kanssa 

toimimisesta. 
• Olen ammatiltani opettaja. 
• Yleisö seurasi ihaillen tulkkia, jolla oli mahtava ammattitaito. 
• Naapurissani asuva nainen on todella taitava ratsastaja.  
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295.

voidaan viittoa ilman ei-dominoivaa kättä

1. vähentää, vähentyä, vähetä, vähemmän, alentaa, alentua, alennus, laskea, lasku, pienetä, 
pienentyä, pienennys, huveta 

2. alentaa hintaa, hinnanalennus, alennusmyynti; (arkikielessä:) ale

• Lääkärin mielestä verenpaineeni pitää saada laskemaan. 
• Televisio on kauhean kovalla, laita se pienemmälle! 
• Tuolta kaupasta saa kahvia hullun halvalla. 
• Kirjakaupassa myydään paljon kirjoja alennuksella.  

 

 

 

296.

 

ohje, ohjeet, ohjeisto, ruokaohje, ruoanvalmistuohje; (ei lääkemääräyksestä:) resepti, ruokare-
septi; ohjelma

• En ymmärtänyt ohjeista mitään, mutta onnistuin kuin onnistuinkin näpräämään laitteen 
kokoon. 

• Sain kuntosaliohjaajalta henkilökohtaisen kunto-ohjelman. 
• Minulla on keittokirja. 
• Lukujärjestyksen mukaan kaikki päivät alkavat yhdeksältä ja päättyvät kahdelta. 
• Diabeetikon on tärkeätä noudattaa tarkkaa ruokavaliota.  
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297.

varasto, varastoida, varastointi; panna talteen, panna säilöön, säästää, säästö, säästöt; säilöä, 
säilöntä; tallentaa, tallettaa, talletus, talletukset; varata (energiaa, sähköä, lämpöä), ladata

• Varasto on aivan mullin mallin, siellä pitäisi siivota. 
• Orava haali isot kasat pähkinöitä koloonsa talvisäilöön. 
• Nämä kolme peliä pitäisi tallentaa tietokoneelle. 
• En millään saa rahaa säästöön.  

 

 

 

298.

 

voidaan viittoa ilman ei-dominoivaa kättä

jatkaa, jatkuu, jatko; edelleen, vielä, yhä; jatkuvasti

• Jatkatko vielä ensi vuonna puheenjohtajana? 
• On paras keskeyttää kokous nyt ja jatkaa sitä myöhemmin. 
• Ukkini on jo 80-vuotias, mutta ajaa silti edelleen autoa! 
• Jatka vain, ei kannata luovuttaa!  
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299.

säästää, säästö, säästäjä, säästäväinen, säästäväisyys, säästeliäs, säästeliäisyys; säilyttää, pitää 
säästössä, pitää tallessa; panna talteen, panna säilöön; tallettaa

• Mummo on pitänyt huolella tallessa vanhoja vaatteitaan. 
• Tuo lamppu on paljon parempi, koska se vie vähemmän sähköä. 
• Ihanaa, nyt minulla on vihdoin riittävästi säästettynä ja voin ostaa asunnon ja auton. 
• Olet niin tuhlaavainen. Mitä jos yrittäisit vähän säästääkin.  

 

 

 

300.

 

huulio voi olla [huu], jonka aikana hengitetään sisään

1. kuuma, kuumuus; kuume, kuumeinen 
2. tulikuuma, tulinen, polttava liike voi olla kertaliike kämmenestä poispäin

• Ole varovainen kuuman kahvinkeittimen kanssa. 
• Minulla taitaa olla kuumetta, koska oloni tuntuu niin kuumeiselta. 
• Arizonassa on todella kuuma ilmasto. Lämpöä on 40-50 astetta. 
• Pitkän ajon jälkeen auton moottori oli tulikuuma.  
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301.

 

käsimuoto voi olla myös §

suku, sukulainen, sukulaisuus

• Oletteko te sukua toisillenne? 
• Perheelläni on paljon kuuroja sukulaisia. 
• Nykyään perheet ovat pieniä, ja sukua on vähän.  

 

 

 

302.

 

huulio [pipi]

muistuttaa jotakin, olla jonkin kaltainen, olla jonkin tapainen; kuin, ikään kuin, niin kuin; 
(arkikielessä:) niinku; ihan kuin, aivan kuin

• Pikkutyttö on isänsä näköinen. 
• Hei, ei kai tuo ollut sinun äitisi, joka tuli? 
• Onpa tuo nainen tutun näköinen – no, nyt minä tiedän: hän muistuttaa Vappu Taipaletta. 
• Leivoksessa on tuttu maku – aivan, se maistuu lakalle.  
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303.

 

voidaan viittoa ilman ei-dominoivaa kättä

palata, palata takaisin, palautua, paluu; tulla takaisin; takaisin

• Ei voi olla totta, että seurustelet jälleen hänen kanssaan! 
• Esimieheni on ollut lomalla kaksi viikkoa ja palaa töihin huomenna. 
• Älä nyt enää tule, vaan lähde jo kotiin! 
• Tämä on käyty läpi jo niin monta kertaa, että minä en enää viitsi.  

 

 

 

304.

 

voidaan viittoa myös käsimuodolla §, jolloin sormien suunta on eteenpäin ja liike suuntautuu 

itsestä poispäin

asiakas, asiakkuus

• Voisitko odottaa hetken – minulle tuli juuri asiakas. 
• Asiakas etsiskeli turhaan myyjää vaateosastolta. 
• (arkikielinen:) Kassalta meinasi palaa pinna, kun asiakas käyttäytyi ärsyttävästi. 
• Toimin yksinomaan opiskelutulkkina enkä tee koskaan asioimistulkkauksia.  
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305.

 

kaste, lapsikaste, kastetoimitus, kastaa, ristiäiset; (harvemmin:) ristiä

• Kuka sinun kastepappisi olikaan? 
• Vanhemmat eivät halunneet kastattaa tytärtään. 
• Kastetilaisuudessa sylikummi pitelee lasta, ja pappi valelee lapsen pään vedellä.  

 

 

 

306.

 

turva, turvata, turvallinen, turvallisuus, turvattu; (ylätyylissä:) turvaisa; suoja, suojata, suojella, 
suojelu, suojelus, suojelija; varjella, varjelu; (varsinkin hengellisessä kielessä:) varjelus

• Hämeenlinnassa on kuurojen suojatyökeskus Sampola. 
• Mikä lentoyhtiö on maailman turvallisin? 
• Lapsille on autossa oltava turvaistuin. 
• Perhe ylisuojelee kuuroa lasta. Lapsen ei anneta mennä ja tulla, vaan hänet pidetään aina 

kotona.  
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307.

dominoiva käsi hieroo ei-dominoivaa kättä

hedelmä

• Minä tarjoan vieraille jäätelöä ja säilykehedelmiä. 
• Hedelmiä voi kuivata kuorittuina ja paloiteltuina. 
• Kannattaa syödä paljon hedelmiä, sillä ne ovat terveellisiä. 
• Tuossa taulussa on hedelmäasetelma. 

 

 

 

308.

 

ajaa pois, karkottaa, karkotus, erottaa, poistaa, torjua, hätistää, käännyttää, häätää; (oikeusalan 
kielessä:) häätö

• (arkikielinen:) Mitä sä täällä teet! Häivy siitä! 
• (arkikielinen:) Känninen porukka käännytettiin ravintolan ovelta. 
• Ilman passia maahan pyrkivät karkotetaan takaisin kotimaahan. 
• Hän sai häädön, koska ei huolehtinut vuokranmaksusta.  
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309.

 

voidaan viittoa ilman ei-dominoivaa kättä

maali, maalaus, maalaamo, maalari, maalarin-; lakka, lakkaus

• Maali ei ole vielä kuivunut. 
• Maalarien on pakko käyttää hengityssuojaa, jos he käyttävät voimakkaanhajuista maalia.  

 

 

 

310.

dominoivan käden sormien suunta voi olla myös alaspäin

asenne, asennoitua, asennoitumistapa; suhtautua, suhtautumistapa; mielipide, käsitys, näkemys; 
näkökulma, näkökanta, kanta, olla jollakin kannalla jonkin suhteen

• Kuulevat pitävät kuuroja vammaisina. 
• Eräs opettaja asennoitui kuuroihin oppilaisiin myönteisesti ilman ennakkoluuloja. 
• On hirvittävää, että kuulevien suhtautumistapa kuuroon oppilaaseen on se, ettei tämä voi 

koskaan kehittyä. 
• Menneinä aikoina valkoihoiset suhtautuivat intiaaneihin alistavasti.  
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311.

 

huulio voi olla [ap]; käsimuoto voi olla myös §

saapua, saapua perille, tulla perille; perille, perille asti, perille saakka, loppuun asti, loppuun 
saakka; asti, saakka

• Moneltako junasi saapuu? 
• Viimeinen hiihtäjä saapui maaliin rättiväsyneenä. 
• Juhlat jatkuivat kahteen asti yöllä. 
• Johtajan kokous venyi kello viiteen. 
• (arkikielinen:) Älä häivy, vaan kuuntele loppuun saakka! Tie päättyi, ja jouduin 

kulkemaan jalkaisin mökille.  

 

 

 

312.

käsimuoto voi olla myös § tai h; liike voidaan tehdä myös kaksi kertaa

kova, kovuus; ankara, ankaruus; rankka, rankkuus

• Olisin halunnut syödä aamulla leipää, mutta se oli liian kovaa. 
• Eräs Heli-niminen tyttö on kova harjoittelemaan. 
• Ankarat elämänkokemukset ovat tehneet hänestä kovan. 
• Aikaisemmin tätä kirjaa sai kovakantisena, mutta nyt se on pehmeäkantinen.  
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313.

käsimuoto voi olla myös § tai I; viittoman liike voidaan tehdä myös kerran

(materiaalista): lasi, lasinen

• Älä mene uimaan tuohon altaaseen! Siellä on paljon lasinsirpaleita. 
• Muoviset silmälasinlinssit ovat paremmat kuin lasiset. 
• Kansallismuseon vanhat esineet ovat lasivitriineissä.  

 

 

 

314.

käsimuoto voi olla myös §

1. marraskuu, marraskuussa, marraskuinen viittoman perään voidaan liittää artikkelin 121 
viittoma 

2. osoite 
3. asema (rautatieasema)

• Marraskuun alkupäivinä on monella ystävälläni syntymäpäivät. 
• Jyväskylän seudulla alkaa talvirenkaiden käyttöpakko jo marraskuun alussa. 
• En tiedä firman osoitetta. 
• Jään bussista pois juuri ennen linja-autoaseman päätepysäkkiä.  
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315.

arvostella, arvostelu, kritisoida, kritikoida, kritiikki; arvioida, arvio, arviointi; arvella, arvelu, 
luultavasti

• Aina sinä arvostelet minua, en tykkää siitä! 
• Elokuva on saanut hyvät arvostelut. 
• Saksan markan kurssi on laskenut vähän.  

 

 

 

316.

tuntua, tuntemus, tuntu; tunnustella, tunnustelu; tuntea, tunne, emootio

• Puudutuspiikin jälkeen hampaani ei tuntenut mitään. 
• Tämä kangas on erilaista, tunnustele sitä! 
• Jotain outoa tuntuu olevan meneillään, mutta mitä? 
• Olen tullut täysin tunteettomaksi. 
• Minun on hyvä olla.  
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317.

ulkomaat, ulkomaan-, ulkomainen, ulkomaalainen, ulkomaalais-, ulko-

• Tällä viikolla kokoontui kansainväliseen nuorten tapahtumaan paljon ulkomaalaisia. 
• Firman ulkomaankauppa käy nyt paremmin. 
• Pohjoismaiden ulkoministerit kokoontuvat neuvonpitoon. 
• Minä lennän huomenna ulkomaille.  

 

 

 

318.

1. syrjähyppy, tehdä syrjähyppy, uskottomuus, uskoton; (halventavassa kielenkäytössä:) huorata; 
(vanhahtavassa kielenkäytössä:) huoruus, tehdä huorin, huorinteko huulio voi olla [ø], [Ø] tai 

[takana]; arkikielinen 
2. uskottomuus, uskoton, aviorikos, tehdä aviorikos; (vanhahtavassa kielenkäytössä:) tehdä 

huorin, huorinteko huulet ovat kevyesti yhteenpuristettuina; liike vain kerran

• Aviopuolisot asuvat erillään vaimon uskottomuuden takia. 
• Raamatun mukaan aviollinen uskottomuus on synti. 
• Olen sellainen, että sorrun humalassa helposti syrjähyppyihin. Onneksi vaimoni ei ole 

saanut tietää tästä.  
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319.

 

1. stressi, stressaantua, stressaantunut, henkinen paine, henkinen rasitus, rasittua henkisesti, 
ylirasittunut, liikarasittunut 

2. masentua, masentunut, masennus, masentuneisuus, depressio, depressiivinen; (arkikielessä:) 
depis; alakuloinen, apea 

3. masentua, syvästi masentunut, vaikea masennus, depressio, depressiivinen posket pullistuneina

• Voi voi, kun sinä teet aivan liikaa töitä ja nyt olet ylen määrin stressaantunut. 
• Tyttö masentui kovasti, kun hänen tenttinsä meni pipariksi. 
• Pienen yrityksen johtaja oli todella masentunut, koska hän joutui irtisanomaan joitakin 

työntekijöitä.  

 

 

 

320.

 

myös yksikätisenä

edistyä, kehittyä, parantua, kohentua, koheta; (arkikielessä:) petraantua; edistää, kehittää, 
parantaa, kohentaa; (arkikielessä:) petrata; edistynyt, kehittynyt, parantunut, kohentunut; 
(arkikielessä:) petraantunut; edistys, kehitys, parannus, kohennus; (arkikielessä:) petraus

• Suomen lentopallojoukkue oli viime vuonna surkeaakin surkeampi, mutta nyt se on 
selvästi kehittynyt. 

• Firman talous on kohentunut huomattavasti viimevuotisesta. 
• Tulkin viittominen on kehittynyt melkoisesti aiemmasta, varsin vaatimattomasta tasosta.  
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321.

 

eläin

• En voi ottaa mitään eläintä, koska olen allerginen. 
• Kävin tänään eläinkaupassa. 
• Afrikassa on runsaasti eläinlajeja kirahveista krokotiileihin. 
• Eläinpuiston pääsyliput ovat todella kalliit. 
• Patjan sisuksissa oli joku outo ötökkä.  

 

 

 

322.

  

sukupolvi, polvi; polveutua, polveutuminen; perinne, perinteet, traditio

• Suvustani on jo sukupolvien ajan suurin osa ollut kuuroja. 
• Ramadan on osa islamilaista perinnettä. 
• Kennelliitto on tarkastanut saksanpaimenkoiran sukutaustan. Koiran perimä on terve.  
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323.

myös yksikätisenä

1. kuolla, kuollut, kuolema, surma, saada surmansa, menehtyä, menettää henkensä, heittää 
henkensä, hengetön, eloton; (ylätyylissä:) kuolo; (kasveista:) kuihtua, lakastua 

2. kuolla yhtäkkiä, kuolla äkisti, kuolla äkillisesti huulio [B]; nopea liike

• Kuulin juuri, että koko perhe kuoli auto-onnettomuudessa. 
• Suomessa saa vuosittain surmansa liikenneonnettomuuksissa noin 500 henkeä. 
• Onko hän kuollut? En ole kuullutkaan! 
• Mummo kuoli eilen. 
• Kaupunki vaikuttaa täysin kuolleelta.  

 

 

 

324.

 

nauttia, nautinto, nautittava, nautinnollinen; nautiskella, nautiskelu, nautiskelija; autuaallinen, 
autuas, autuus; ihana, ihanuus, ihastuttava, ihastuttavuus, hurmaava, hurmaavuus, lumoava, 
lumoavuus

• Juoksin tänään pitkän lenkin, ja sen jälkeen oli autuaallista istua saunan lauteilla. 
• Tuijotimme kaikki ihastuneen nautinnon vallassa miehen taiturimaista tanssia. 
• (arkikielinen:) Nainen vaan vahtaa aina miestään ja on siksi menettänyt ilon elämästään.  

VKSK.book  Page 204  perjantai 24. huhtikuu 1998  18:18



205

 

 

 

325.

 

myös yksikätisenä

rinnat, -rintainen, povi, -povinen, (arkikielessä:) tissit, -tissinen

• Naisten tulee kuukausittain tarkistaa, ovatko heidän rintansa kunnossa. 
• Nainen oli pienirintainen, mutta raskauden edistyessä hänen rintansa paisuivat. 
• Nuorella tytöllä on aivan pienet rinnat.  

 

 

 

326.

 

käsimuoto voi olla myös I; myös yksikätisenä

1. turisti, turismi, matkailija, matkailu 
2. matkia, matkija, jäljitellä, jäljittely, jäljittelijä, imitoida, imitointi, imitoija, imitaattori

• Kanariansaaret on todellinen massaturismikohde. 
• Kaupungin matkailutoimisto järjestää matkailijoille erilaisia retkiä. 
• Lapset matkivat usein toisten mallia.  
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327.

liike voi olla myös suora liike pään sivuilta eteenpäin

linja-auto, bussi; (arkikielessä:) linjuri; (murteissa;) onnikka; (slangissa:) dösä

• Minkänumeroisella bussilla sinä menet kotiin? 
• Menetkö linja-autolla vai junalla? 
• Kävelin niin ajatuksissani, etten huomannut bussin tuloa. Onneksi kuljettaja sai jarru-

tettua viime tingassa.  

 

 

 

328.

 

paino, painaa, painava, painavuus, raskas, raskaus

• (arkikielinen:) Paljonko sä painat? Mitä – yhdeksänkymmentä! Kylläpä sä painat 
hirveästi! 

• Puiden oksat taipuvat lumen painosta viimeöisen rankan pyryn jälkeen. 
• Erehdyin luulemaan kania kevyeksi, mutta kun nostin sen syliin, se olikin hurjan painava. 
• Kirjalaatikko oli raskas kantaa.  

VKSK.book  Page 206  perjantai 24. huhtikuu 1998  18:18



207

 

 

 

329.

nukke (nukke-sanan monikon genetiivi on nukkejen, nukkein tai nukkien)

• Jotkut keräilevät pieniä nukkeja Euroopan maista. 
• Tuo nukke osaa pissata, itkeä ja sanoa "äiti". 
• Pikkutyttö laittoi nuken vaunuihin nukkumaan. 
• Kaupassa minusta tuntui, että joku tuijotti minua. Käännyin ärtyneenä katsomaan, mutta 

minua olikin kiusannut pelkkä mallinukke.  

 

 

 

330.

liike voi olla myös yhtenäinen suora liike tai yhtenäinen kaariliike; viittomaa voi muunnella aspektu-
aalisesti

kehittyä, kehitys, kehityskulku, edistyä, edistys; mennä eteenpäin, edetä; edistää, kehittää, viedä 
eteenpäin; edistyksellinen, kehittynyt

• Kuurojen Liitto tekee kehitysyhteistyötä Afrikassa. 
• Euroopan maat ovat kehityksessä eri tasoilla. 
• Suomessa on risteyttämällä jalostettu täällä menestyviä viljalajikkeita. 
• Kehitysvammaisten parissa työskentely on todella mukavaa. 
• Lapsen kielenkehitys etenee huimaa vauhtia.
• Oppilaat edistyvät eri tahtiin: osa nopeasti, osa hitaammin.  
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331.

litra; (tunnus:) l

• Sota-aikana sai kupongilla ostaa maitoa vain 3 litraa. 
• Monenko litran ämpäri tuo on? 
• Häissä kului sahtia kokonaista kaksisataa litraa! 
• Poimin eilen kaksikymmentä litraa mustikoita.  

 

 

 

332.

ystävä, ystävyys, kaveri, toveri

• Ystäväni kutsui minut juhliin. 
• Helena on oikea luonnonystävä. 
• Monilla Suomen kaupungeilla oli aikoinaan Neuvostoliitossa niin sanottu ystävyyskau-

punki.  
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333.

huulet ovat kevyesti yhteenpuristettuina; liike voi olla myös kaariliike

puolueeton, puolueettomuus, neutraali; vetäytyä, vetäytyä pois, vetäytyä syrjään, jättäytyä pois, 
jättäytyä ulkopuolelle; perääntyä, peräytyä, väistyä; syrjäänvetäytyvä, passiivinen

• Suomi on puolueeton maa. 
• Hän oli ennen todellinen aktiivi kuurojen yhdistyksessä, mutta on nyttemmin vetäytynyt 

syrjään kaikesta toiminnasta. 
• Muistan, miten sinä pienenä olit hiljainen ja enemmänkin seurasit asioita sivusta käsin. 

Nyt sinusta on tullut niin vilkas ja puhelias. 
• Hän ei niinkään perusta ihmisten kanssa seurustelusta, vaan on mieluummin omissa 

oloissaan. 
• Olen mieluummin sotkeutumatta siihen asiaan.  

 

 

 

334.

1. tyyli, jonkin tyylinen, tyylisuunta 
2. tyylikäs, hieno, aistikas, elegantti; tyylikkyys, aistikkuus, eleganssi vartalo suoristuu, pää nousee 

ylös, ja liike on lyhyempi ja nopeampi kuin perusmuodossa

• Tuo tyyli sopii sinulle todella hyvin. 
• Tekstin tyylilaji voi vaihdella aiheen mukaan. 
• Isoisän huone on sisustettu mukavan vanhanaikaisesti. 
• Olet omaksunut hänen viittomatyylinsä.  
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335.

suku, olla sukua, sukulaisuus

• Tunnen huonosti äitini sukua. 
• Sukututkimus on intohimoni. 
• Koira voittaa jatkuvasti näyttelyissä, koska sillä on erinomainen sukupuu. 
• Mies kysyi Tiinalta hänen sukunimeään.  

 

 

 

336.

 

ystävällinen, ystävällisyys

• Kun nousin taksista, ystävällinen taksinkuljettaja nosti laukkuni auton takakontista. 
• Hän on kaikille ystävällinen ja kohtelias.  
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337.

saippua, suopa

• Pumppupullosta on loppunut saippua! 
• Allergisille on hajusteettomia saippuoita. 
• Matonpesuun ei sovi tavallinen saippua, vaan on käytettävä mäntysuopaa.  

 

 

 

338.

1. pallo, pallon muotoinen 
2. maa, (tähtitieteessä erisnimenä:) Maa, maailma, maapallo; planeetta

• Puhalsin suuren ilmapallon. 
• Maa on kaksi kertaa suurempi kuin Mars. 
• Maan pinta jaetaan kuuteen maanosaan. 
• Ajatusmaailmasi on todella mielenkiintoinen.  
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339.

ulkomaat, ulkomainen, ulkomaalainen, ulkomaalais-, ulko-

• Haluaisin lähteä ulkomaille, mutta rahani ovat aivan lopussa. 
• Suomesta viedään paljon puu- ja metsätavaraa ulkomaille. 
• Suomessa esiintyy paljon ulkomaalaisvihaa. 
• Hän näyttää ulkomaalaiselta.  

 

 

 

340.

 

hauta; haudata, hautaus; hautajaiset, hautajais-

• Seisoin isäni haudalla. 
• Kukkakaupassa on laaja valikoima hautajaiskukkia. 
• Kirsillä on surua. Hän on menossa ensi viikolla hautajaisiin. 
• Väinö Linnan hautajaissaattoon osallistui sankoin joukoin surevia ihmisiä.  
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341.

 

uudelleen, uudestaan, toistamiseen, taas, jälleen; toistaa, toistua, toisto, kerrata, kertautua, 
kertaantua, kertaus, uusia, uusinta, uusiutua; palata takaisin

• Hänet valittiin uudelleen puheenjohtajaksi. 
• Vaikka nyt epäonnistuit tentissä, niin yritä uusia! 
• Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.  

 

 

 

342.

 

aina samanlainen, aina sama, toistuvasti samanlainen, toistuvasti sama, iänikuinen, iankaik-
kinen, iankaiken sama, iät ja ajat sama, iän kaiken sama, iät kaiket sama, iät päivät sama

• Sinulla on aina vaan samat silmälasit, vaihtaisit mallia! 
• Ihmettelin hajua, kunnes tajusin, että eräs henkilö vaihtaa sukkiaan tosi harvoin. 
• Naapurin mummo puhua höpöttää aina samat asiat. 
• (arkikielinen:) Olen tympääntynyt näihin iänikuisiin pöperöihin.  
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343.

 

käsimuoto voi olla myös Y

huone, kamari; tila

• Ai, sinulla on uusi asunto! Montako huonetta siinä on? 
• Palvelijanhuone on pikkarainen. 
• Vanhalla naisella on todella upea huoneisto.  

 

 

 

344.

kädet hierovat toisiaan; viittoman perään voidaan liittää artikkelin 121 viittoma; vertaa artikkelin 
611 viittomaan

helmikuu, helmikuussa, helmikuinen

• Aion pitää talvilomani helmikuun alussa. 
• Mikä päivä helmikuun puolivälin jälkeen sopisi sinulle? 
• – Milloin on Kalevalan päivä? – Helmikuun lopulla. 
• Helmikuussa on yleensä vain 28 päivää, mutta joka neljäs vuosi karkausvuonna 29 päivää.  
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345.

 

odottaa, odotus; toivoa, toive, toivo, toivomus; toivottavasti

• Odotan kärsimättömänä poikakaveria, joka on myöhässä. 
• Odota nyt! 
• Toivottavasti saat työpaikan ammattikoulun päätyttyä. 
• Mummo toivoo saavansa ulkomaanmatkan lahjaksi. 
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346.

käsimuoto voi olla myös 8tai k; liike voi olla myös suora liike alaspäin kaksi kertaa

1. ruskea 
2. syvän ruskea voimakas kertaliike 
3. ruskehtava, ruskeahko, vivahtaa ruskeaan, ruskeaan vivahtava toistuva, hyvin pieni liike; silmät 

sirrillään 
4. (kaakaojuomasta ja -jauheesta:) kaakao; suklaa

• Ruskea läiskä poskessa on syntymämerkki. 
• Oletpa sinä ruskettunut! 
• (arkikielinen:) Mä haluun kaakaoo! 
• Minä rakastan suklaata.  

 

 

347.

 

käsimuoto voi olla myös 8tai k; liike voidaan tehdä kahdesti; liike voi olla myös suora liike 

alaspäin

1. kupari, kuparinen; (ylätyylissä ja vanhahtavassa kielessä:) vaski 
2. pronssi, pronssinen 
3. ruoste, ruosteinen, ruosteessa, ruostunut, ruosteisuus

• Auton alusta on aivan ruosteessa. 
• Sinun kannattaa olla tyytyväinen pronssimitaliisi! 
• Keittiön seinät ovat kauniitten kupariastioitten peitossa.  
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348.

vertaa artikkelin 383 viittomaan

sunnuntai, sunnuntaina, sunnuntaisin, sunnuntainen

• Ukkini käy aina sunnuntaisin pelaamassa bingoa. 
• Ensi lauantaina bussit ajavat sunnuntaiaikataulujen mukaan, koska on arkipyhä. 
• Lapsena kävin sunnuntaisin pyhäkoulussa. 
• Et tullutkaan käymään viime sunnuntaina, vaikka niin oli sovittu.  

 

 

349.

kuu; (tähtitieteessä erisnimenä:) Kuu

• Talvinen täysikuu sai hanget hohtamaan valkoisena. 
• Näin osittaisen kuunpimennyksen.  
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350.

käsimuoto voi olla myös J

1. mauste, pippuri, suola 
2. puhua omiaan, puhua perättömiä; (arkikielessä:) panna omiaan, narrata, puhua palturia, 

puhua lööperiä, puhua puppua, laskea luikuria huulio on [Ø], [palapala] tai [suola]

• Anis on maustekasvi. 
• Kaapissa on purkkitolkulla mausteita, mutta ei yhtään valkopippuria. 
• Olisiko täällä suolaa? 
• (arkikielinen:) Nyt taidat puhua pelkkää puppua!  

 

 

351.

myös ei-dominoivan käden käsimuoto voi olla w; monikko voidaan muodostaa liikettä toistamalla, 

ja samalla viittoman paikka siirtyy oikealle

pullo; muki, kuppi

• Älä heitä pulloja luontoon, vaan palauta ne kauppaan. 
• Vappuna kadut peittyvät pullonsiruihin. 
• Onko tuo sinun kuppisi? 
• Posliinikuppiin voi itse maalata koristeellisia kuvioita.  
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352.

myös ei-dominoivan käden käsimuoto voi olla w; monikko voidaan muodostaa liikettä toistamalla, 

ja samalla viittoman paikka siirtyy oikealle

juomalasi, lasi; muki, kuppi; pullo; purkki, tölkki, purnukka; maljakko; (arkikielessä ja taidehis-
torian kielessä:) vaasi

• Pudotin vahingossa mukin lattialle ja siitä lohkesi korva. 
• (arkikielinen:) Vauvanruokapurkit on nyt tarjouksessa. 
• Tyhjän maitotölkin voi käyttää saunan uunin lämmitykseen roskiin heittämisen sijasta. 
• Näyteikkunassa oli kaunismuotoinen ja koristeellinen lasimaljakko.  

 

 

353.

käsimuoto voi olla myös °, ™,% tai ¤; myös yksikätisenä

1. laiha, laihuus, hoikka, hoikkuus, solakka, solakkuus 
2. langanlaiha, laiheliini, ruipelo; (halventavassa kielessä:) luuviulu posket lommolla

• Kahvi oli liian laihaa ja maistui kamalalta. 
• Hän oli aikaisemmin pulskanpuoleinen, mutta on nyt laihtunut normaalipainoiseksi. 
• Tuo kissa on kamalan laiha, oikea ruipelo. Se ei selvästikään ole saanut tarpeeksi ruokaa. 
• Vasta nostetut perunat olivat tuskin peukalonpäätä suurempia. Olisi pitänyt lannoittaa 

maa paremmin!  
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354.

makkara

• Makkara on jo ihan pilaantunutta. 
• Pakastimessa on makkaraa. 
• (arkikielinen:) Jee jee, nyt on viikonloppu ja pääsee paistamaan makkaraa! 

VKSK.book  Page 223  perjantai 24. huhtikuu 1998  18:18



224

wer

VKSK.book  Page 224  perjantai 24. huhtikuu 1998  18:18



Artikkelit 355–374

tyu

 

VKSK.book  Page 225  perjantai 24. huhtikuu 1998  18:31



 

VKSK.book  Page 226  perjantai 24. huhtikuu 1998  18:31



 

227

tyu

 

 

 

 

355.

 

 

 

alkukäsimuoto voi olla myös ¤

 

 tai D

 

 , sormet sulkeutuvat liikkeen aikana

 

1. tyhmä, tyhmyys, tyhmyri, tyhmeliini, typerä, typeryys, typerys, älytön, älyttömyys, järjetön, 
idiootti, idioottimainen, 

 

(arkikielessä:)

 

 tollo, tomppeli, tolvana, pöllö, pöhkö, pöljä, pölhö 
2. 

 

(arkikielessä:)

 

 mäntti, ääliö, ääliömäinen, nuija, torvi, pölkkypää, taulapää, älykääpiö, 

älyvapaa 

 

huulio voi olla [pf], [p

 

a

 

f], [

 

aø

 

], [pø

 

] tai [B]

 

• (arkikielinen:) Katso nyt itsekin, kuinka 

 

typerää

 

! Mennä lampsit vesilätäkköön uusilla 
kengilläsi – eipä ollut kovin fiksua! 

• Tulkkipalvelun poistaminen olisi 

 

todella älytöntä

 

.  

 

 

 

 

356.

 

 

 

1. vanha, vanhuus, vanhus, vanhain-, iäkäs, iäkkyys 

2. hyvin vanha, ikivanha, hyvin iäkäs 

 

käsimuoto voi olla myös U

 

 tai P

 

; sitkeä liike

 

•

 

Vanha

 

 purjelaiva on korjattu kauniisti. 
•

 

Vanhat

 

 ja nuoret eivät aina ymmärrä toisiaan. 
• Egyptin pyramidit ovat 

 

ikivanhoja

 

. Ne on rakennettu tuhansia vuosia sitten. 
• Pieni mies on 

 

saavuttanut jo korkean iän

 

, hän on yli satavuotias.  
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357.

 

 

 

vanhainkoti

 

• Osa 

 

vanhainkodin

 

 asukkaista viihtyy hyvin, osa ei viihdy. 
• Isänäiti on nyt 

 

vanhainkodissa

 

.  

 

 

 

 

358.

 

  

 

vanhainkoti

 

• Åvik ja Runola ovat kuurojen 

 

vanhainkoteja

 

.  
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359.

 

 

 

huulio on kevyt [B]

 

suomenruotsalainen, ruotsinkielinen, suomenruotsi

 

•

 

Suomenruotsalaisella

 

 tarkoitetaan henkilöä, joka on syntynyt Suomessa ja puhuu ruotsin 
kieltä. 

• Suomi on kaksikielinen maa: täällä puhutaan suomea ja 

 

ruotsia

 

. 
•

 

Suomenruotsi

 

 ja ruotsinruotsi eivät ole aivan samanlaisia.  

 

 

 

 

360.

 

 

 

liike voidaan tehdä kaksi kertaa

 

1. nuori, nuoruus, nuoriso 

2. hyvin nuori, kovin nuori 

 

huulio [ø

 

] tai [pø

 

]; alkukäsimuoto voi olla ¤

 

• Viittomakielen tutkimus on vielä 

 

nuorta

 

 Suomessa. 
• Oletteko tyytyväisiä 

 

nuoriso

 

päivien ohjelmaan? 
•

 

Nuorten

 

kerho kokoontuu joka tiistai. 
• Vietin 

 

nuorena

 

 aika rajua elämää, mutta nyt olen rauhoittunut. 
• Sinä olet tämän ryhmän 

 

nuorin

 

.  
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361.

 

 

 

kaunis, kauneus, kaunotar, kauno-; sievä, sievyys; viehättävä, viehättävyys; 

 

(arkikielessä:)

 

 nätti; 
hauskannäköinen, hyvännäköinen; ihana, ihanuus

 

• Aitauksessa nelistää 

 

kaunis

 

 musta hevonen. 
• Pikkutyttö näki unta 

 

ihanasta linnasta. 
• Sinulla on niin kauniit silmät! 
• Nainen on tuiki tavallisen näköinen, mutta hänestä löytyy todellista sisäistä kauneutta.  

 

 

362.

 

kyllä; (arkikielessä:) joo, juu; niin, aivan, aivan niin, juuri niin, niin juuri; toki; käytetään keskus-
telussa myönteisen palautteen antamiseen ja vuorovaikutuksen ylläpitämiseen

• Toki se sopii, että tulet huomenna meillä käymään! 
• Etkö usko? Kyllä se on totta! 
• Sinä luulet, ettei voi, mutta kyllä voi! 
• Kyllä, aivan niin.  
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363.

 

monisuuntainen

haukkua, haukku, haukut, moittia, moite, sättiä, soimata, parjata; (arkikielessä:) morkata, 
mollata

• Kylläpä tuosta pienestä koirasta lähtee kova ääni. 
• Kun laitoin kädet tietokoneen näppäimistölle, näytöllä alkoi juoksennella pieni koira, joka 

haukahteli aina välillä. 
• Siedettyään aikansa johtajan jatkuvaa moittimista hän päätti jättää työpaikkansa.  

 

 

364.

huulio [B]; käsimuoto voi olla myös °, !, & tai /

sairastua, sairastuminen, tulla sairaaksi

• Odotin häntä pitkään, mutta myöhemmin kuulinkin, että hän oli yllättäen sairastunut. 
• Hyväkuntoinen vanha mies sairastui yllättäen ja kuoli. 
• Tyttö ei sairasta koskaan vaan on terve kuin pukki.  
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365.

käsimuoto voi olla myös °, !, & tai / ; liike voi olla myös kertaliike

sairas, kipeä; (lastenkielessä) pipi; sairaus; sairastaa, olla sairaana, potea; potilas

• Lintuoppaan mukaan lintu on sairas, kun sillä on höyhenet pörhöllään. 
• Olkapääsi on kuulemma tosi kipeä. 
• Ystäväni on ollut jo pitkään sairaslomalla ja pääsee todennäköisesti pian sairaseläkkeelle. 
• Tarvitsen lääkärintodistuksen työpaikkaani varten lapsen sairauden takia. 
• Osastolla on 30 potilasta.  

 

 

366.

 

paikkana voi olla myös pikkusormen pää

vero, verot, verotus

• Oletko tehnyt veroilmoituksen? 
• (arkikielinen:) Nainen odotti jännittyneenä verolippuaan ja pettyi, kun sai kahdeksan 

tonnin mätkyt. 
• Ulkomailla voi tehdä ostoksia verovapaasti, jos esittää ostoksen yhteydessä passinsa.  
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367.

 

uutinen, uutiset, uutis-

• Olipa kuivat uutiset! 
• Katsoitko viittomakieliset uutiset?  

 

 

368.

 

ei suomenruotsista; alkukäsimuoto voi olla myös P

Ruotsi, ruotsalainen, ruotsinruotsalainen, riikinruotsalainen, ruotsinmaalainen, ruotsin kieli, 
ruotsin ruotsi, riikinruotsi, ruotsi, ruotsalais-

• Yleisurheilun Suomi–Ruotsi-maaottelu järjestetään joka vuosi. 
• Osaatko sinä ruotsalaiset sormiaakkoset? 
• (arkikielinen:) Ruotsinmaikka on inhottava, kun se ei palauta kokeita.  
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369.

liike voidaan tehdä kaksi kertaa

1. ohjata, ohjaus, ohjaaja; vetää, vetäjä; opas, opastaa, opastus; saattaa, saatto, saattue, saattaja; 
johdattaa, johdatus, neuvoa, neuvonta, neuvot, neuvoja 

2. häät

• Kurssin vetäjä tulee kyllä ihan pian. 
• – Pelkään mennä yksinäni bussipysäkille. Voisitko sinä saattaa minut sinne? – Kyllä minä 

voin tulla saattamaan. 
• Kuka ohjaa sinun graduasi? 
• Hän suostuu aina toimimaan oppaana. 
• Minut kutsuttiin häihin.  

 

 

370.

 

monikko voidaan muodostaa viittomaa toistamalla, ja samalla viittoman paikka siirtyy oikealle

1. osasto; luokka; tyyppi; rotu; laji; kategoria 
2. luokitella, luokitus, luokittelu liike kuten yllä kuvatussa monikkomuodossa

• Työtoverini yleni osastopäälliköksi. 
• Nainen sairastui vakavasti, ja hänet vietiin heti sairaalan teho-osastolle. 
• Millä luokalla olet? 
• Mitä rotua uusi koirasi on? 
• Veriryhmäni on O.  
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371.

 

1. kadota, kadoksissa, kateissa, kadottaa, hukata, hukkua, hävitä, hävittää; sulaa, sula, sulautua, 
liueta; haihtua, hiipua; (ylätyylissä:) haipua viittomaa voi muunnella aspektuaalisesti 

2. (ylätyylissä:) edesmennyt, poistunut keskuudesta huulio [poissa] 
3. kevät, keväällä, keväinen 
4. maaliskuu, maaliskuussa, maaliskuinen viittoman perään voidaan liittää artikkelin 121 viittoma 
5. vapaa, vapaus, vapaasti, vapauttaa, esteetön, esteettä, rajoittamaton, rajoittamatta; ilmainen, 

ilmaiseksi

• Etsin avaintani, mutta se on hävinnyt. 
• Otan pakastimesta pullapitkon ja annan sen sulaa pöydällä. 
• Hän poistui keskuudestamme 83 vuoden iässä. 
• Keväällä paksu lumipeite suli katolta ja tippui pisaroina alas räystäältä. 
• Viime maaliskuussa olin Lapissa kuurojen MM-kisoissa. 
• Viittomakielinen runo edustaa vapaata runotyyliä. 
• Taidenäyttelyyn on vapaa pääsy.

 

 

372.

 

myös yksikätisenä

tomaatti

• Teatteriesitys oli niin huono, että yleisö heitteli näyttelijöitä tomaateilla. 
• Inhoan tomaattikeittoa!  
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373.

 

pehmeä, pehmeys, pehmoinen, pehmyt

• Ystäväni on luonteeltaan niin pehmeä, kiltti, ujo ja syrjäänvetäytyvä. 
• Vuorokaudessa kovan hangen päälle satoi paksu, pehmeä lumikerros. 
• Pastelliväreillä tarkoitetaan pehmeitä, vaaleita värejä. 
• Lapsistani toisella on paksut, kankeat hiukset ja toisella silkoisen pehmeät.  

 

 

374.

 

sivulle suuntautuvan liikkeen aikana käsimuoto vaihtelee useita kertoja y �  K

patja

• Koira nukkuu vanhalla patjalla. 
• Mökillä lapset puhalsivat ilmapatjan täyteen. 
• Ostin uuden joustinpatjan. 
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375.

maanantai, maanantaina, maanantainen

• Maanantaina menen Malminharjulle. 
• Jotain minulla on ensi maanantaina, mutta en muista mitä. 
• Viime maanantaina aloitin uudessa työpaikassani. 
• Tuo toimisto on maanantaisin suljettu. 
• Maanantaisin joka toinen viikko.  

 

 

376.

 

markka; (lyhenne:) mk

• Montako Suomen markkaa on yksi Yhdysvaltain dollari? 
• (arkikielinen:) Eikö sinulla ole kuin kaksikymppiä jäljellä?  
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377.

hullu, hulluus, järjetön, järjettömyys, älytön, älyttömyys, mielipuolinen, mielipuoli, mieletön, 
mielettömyys, sekapäinen, sekopäinen, sekopää, hölmö, hölmöys; (arkikielessä:) tolkuton, täräh-
tänyt, kaheli, kahjo, kaistapäinen, kaistapää

• (arkikielinen:) Äitiä hermostuttaa, kun isä on lapsellisen innostunut erilaisista teknisistä 
vempaimista ja hulluna ostelee niitä. 

• Tuon kuuluisan taiteilijan maalaukset ovat mielettömiä ja outoja. 
• Ennen vanhaan mielisairaalaa sanottiin hullujenhuoneeksi. 
• (slangia:) Sä oot ihan pimee!  

 

 

 

378.

1. Venäjä, venäläinen, venäjän kieli, venäjä, venäläis- 
2. (halventavassa kielessä:) ryssä ilme halventava; huulio [pø]
3. votka, vodka

• Aikaisemmin Venäjällä oli hallitsijana tsaari, nyt siellä on presidentti. 
• Helsingissä on venäläinen koulu. 
• Tuo auto on venäläisvalmisteinen. 
• Venäläiseen kulttuuriin kuuluu valmistaa tee samovaarissa.  
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379.

1. isoisä, isänisä, äidinisä; (varsinkin lastenkielessä:) ukki, pappa; vaari; vanha mies; (usein 
arkikielessä ja halventavassa kielessä:) ukko, äijä; (arkikielessä:) papparainen, ukkeli 

2. (arkikielessä tai halventavassa kielessä:) akka, muija; (halventavassa kielessä:) ämmä; muori

• Ukki on kova matkustelemaan. 
• Vanha vaari on ollut mukana ensimmäisessä ja toisessa maailmansodassa, ja hän on vielä 

elossa. 
• Noita-akalla on valtava kyömynenä, jonka päässä on kyhmy.  

 

 

 

380.

huulio [šš]

sisulla, hampaat irvessä, hammasta purren, pakon edessä, väkisin, panna itsensä tekemään 
(minä panen itseni harjoittelemaan), pakottaa itsensä (minä pakotan itseni lenkille), koota 
voimansa (minä kokoan voimani), koota rohkeutensa (minä kokoan rohkeuteni), koota itsensä 
(minä kokoan itseni)

• Minua pyydettiin luennoimaan, ja vaikka mieleni ei olisi yhtään tehnyt, niin eihän siinä 
muu auttanut kuin mennä. 

• Jos tentti kerran on huomenna, minun on sitten pakko sinnitellä ja lukea läpi yön. 
• Kammottavasta krapulasta huolimatta pakotin itseni töihin. 
• Nyrjäytin nilkkani pahasti ollessani metsäretkellä. Sisulla jatkoin kuitenkin taivaltamista, 

vaikka se tekikin kipeää. 
• Vaikka pelkäänkin lentämistä, otin itseäni niskasta kiinni, ja selvisin kuin selvisinkin 

lennosta kunnialla.  
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381.

huulio voi olla [ii] tai huulet kevyesti yhteenpuristettuina

kärsivällinen, kärsivällisyys, maltillinen; sietää, kestää, sallia, kärsiä, hyväksyä, suvaita, sulattaa, 
niellä; sinnitellä, pinnistellä, ponnistella, sinnikkäästi, lannistumatta, hellittämättä

• Annoin hänen pilkata minua aikansa, ja vasta lopussa iskin takaisin, ja sain hänet sanat-
tomaksi. 

• Sinun on aivan turha pinnistellä, jos kerran olet sairas. Menisit lääkäriin. 
• Sinulla ei ole tippaakaan kärsivällisyyttä, sinä suutut niin helposti. 
• Vieläkö te kaksi seurustelette? Turhaan sinä enää sinnittelet hänen kanssaan. 
• Viime sunnuntaina vierailin erään ystäväni luona. Hän ei tarjonnut minulle koko aikana 

mitään, joten jouduin taistelemaan nälkääni vastaan.  

 

 

 

382.

sauna, saunoa

• Savusaunan lämmittämiseen kuluu kokonainen päivä. 
• Malminharjun vanha puulämmitteinen sauna on muutettu sähkölämmitteiseksi. 
• Rakastan saunomista!  
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383.

vertaa artikkelin 348 viittomaan

sunnuntai, sunnuntaina, sunnuntainen

• Parasta sunnuntaissa on se, että saa nukkua myöhään! 
• Lentoni Pariisiin lähtee sunnuntaina neljältä – jännitys kihelmöi jo! 
• Perheeni käy joka sunnuntai kirkossa. 
• Lähtisimmekö yhdessä elokuviin sunnuntaina?  

 

 

 

384.

tunteen voimakkuus näkyy liikkeessä ja ilmeessä

1. viha, vihata, vihaisuus, vihoissa, vihoissaan, vihaisena, suutuksissa, vihapäissä, vihapäissään, 
suutuspäissä, suutuspäissään 

2. uhata, uhkaus, uhka, uhkailla, uhkailu

• Voi että minä sitten vihaan peittelyä ja salailua! 
• Ei Jumala syntisiä vihaa, vaan syntiä. 
• Miksi sinä vihaat minua? 
• Yhdysvallat uhkaa Irakia.  
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385.

1. kantaa kaunaa, kauna, kaunainen, katkera, katkeruus, närä, salaviha, vihata, viha, vihaisena, 
vihoissa, vihoissaan, vihapäissä, vihapäissään, suutuspäissä, suutuspäissään huulio voi olla [šš]

2. uhata, uhkaus, uhka, uhkaava, uhkailla, uhkailu; uhitella, uhittelu; uhmata, uhma, uhmakas

• Älä kanna kaunaa häntä kohtaan, vaan yritä antaa hänelle anteeksi. 
• Hänestä jäi minulle katkeria muistoja. 
• Poikaa oli vaikea pitää kurissa, koska hänellä oli uhmaikä menneillään. 
• Liikkeenomistaja sai uhkauskirjeen. 

 

 

 

386.

käsimuoto voi olla myös å

1. isoisä, isänisä, äidinisä; (varsinkin lastenkielessä:) ukki, pappa; vaari; vanha mies; (usein 
arkikielessä ja halventavassa kielessä:) ukko, äijä; (arkikielessä:) papparainen, ukkeli 

2. isoäiti, isänäiti, äidinäiti, mummo; (varsinkin lastenkielessä:) mummu, mummi; muori; 
(leikillisessä kielessä:) mummeli; vanha nainen; (arkikielessä tai halventavassa kielessä:) akka, 
muija; (halventavassa kielessä:) ämmä

• Isoisä opettaa pojanpoikaansa rakentamaan linnunpöntön. 
• Mummu kuoli kolme vuotta sitten. 
• Mummo tulee huomenna meille syömään. 
• Lapset odottavat malttamattomina joulupukin tuloa.  
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387.

puuro; (murteissa:) huttu

• Äiti keitti jouluaattona joulupuuroa. 
• Haluatko kaura-, ruis- vai ohrapuuroa?  

 

 

 

388.

 

kädet voivat myös olla päinvastoin ristissä, tällöin kämmenet ovat viittojaan päin ja dominoivan 
käden liike suuntautuu viittojaa kohti

vankila; (arkikielessä:) linna, häkki; vankeus, vankeusrangaistus; vanki

• Poliisi etsii eilen vankilasta paenneita vankeja. 
• Vangit valmistavat autojen rekisterikilpiä. 
• Tuomio oli kolmen vuoden vankeusrangaistus. 
• (arkikielinen:) Veljeni on nyt linnassa.  
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389.

1. päättää, päätös 
2. passi; viisumi

• Enkä auta – päätä itse! 
• Korkein oikeus päätti passittaa syytetyn elinkautiseen vankeuteen. 
• Tässä kokouksessa voimme vain keskustella asioista, emme ole päätösvaltaisia. 
• Passini on vanhentunut.  

 

 

 

390.

 

peruskoulu

• Minä vuonna pääsit peruskoulusta? 
• Turun kuurojenkoulu muuttui vuonna 1972 kansakoulusta peruskouluksi.  
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391.

perustaa, perustus, perusta, perustaja, perustava, perustamis-

• Muistatko, milloin tuo talo on rakennettu? 
• Suomen ensimmäisen kuurojenkoulun perusti Carl Oscar Malm. 
• Nyt on perusteilla uusi, viittomakielinen koulu. 
• Sinähän voisit vaikka perustaa pienen liikkeen.  

 

 

 

392.

 

huulet voivat olla kevyesti yhteenpuristettuina tai huulio on kevyt [B]; käsimuoto voi olla å

estää, esto; ehkäistä, ehkäisy; torjua, torjunta; vastustaa, panna vastaan, vastus; (kuvallisessa 
kielessä:) jarruttaa

• Vitamiinipillereitä syömällä voi torjua flunssaa. 
• Auton alusta syöpyy rikki, jollei sitä suojata ruosteenestoaineella.  
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393.

tuki, tukea, antaa tukea, olla tukena; kannattaa; vahvistaa, pönkittää; avustaa, avustus; 
kannustaa, kannustus; (arkikielessä:) tukiainen (maatalouden tukiaiset); sosiaali-, sosiaalietu, 
sosiaalietuus

• Yksi oppilaista käy tukiopetuksessa. 
• Kuinka sinä et koskaan tue minua? 
• Halkopino näyttää kohta kaatuvan. Pitää etsiä jokin sitä pönkittämään. 
• Suomi avustaa Afrikan kehitysmaita taloudellisesti. 
• Kannatan puheenjohtajan ehdotusta.  

 

 

 

394.

kannattaa, kannatus, kannattaja; puoltaa, puolto; tuki, tukea, antaa tukea; kannustaa, kannustus

• Sinun kannattaa mennä sinne. 
• Tukijoukkojeni hurja kannustus antoi minulle voimia hiihtää voittoon. 
• Ei, minä olen vain kannattajajäsen.  
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395.

budjetti, tulo- ja menoarvio, talousarvio

• Tilinpäätöksestä nähdään, kuinka budjetti on toteutunut. 
• Saimme vain puolet siitä, mitä esitimme laatimassamme talousarviossa.  

 

 

 

396.

juoru, juoruta juoruilu; huhu, kuulopuhe, kulkupuhe

• Mummo on tunnettu juoruilustaan. 
• Sinä olet kuulemma levitellyt minusta kaikenlaisia huhuja. 
• Tuo mies on kaikkien aikojen juorukello!  
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397.

tehdä, teko; tehdä työtä, työnteko, työskennellä, työskentely; työstää, työstö; valmistaa, 
valmistus, tuottaa; laatia, laadinta; rakentaa; (arkikielessä:) väsätä, värkätä, värkkäily, rustata, 
rustailu, duunata

• Sanakirja on valmistunut, ja se julkaistaan ensi viikolla. 
• Kuka tekee ruuan? 
• Sain valmiiksi kaikki 20 linnunpönttöä. 
• Kirvesmies osaa tehdä puusta mitä tahansa.  

 

 

 

398.

1. askarrella, askartelu; keino- (keinokastelu), teko- (tekojää), keinotekoinen 
2. seppä 
3. kivi, kivinen liike voi olla myös kertaliike

• Mitä teit askartelutunnilla? 
• Lähemmin tarkasteltuna timantti osoittautui synteettisesti valmistetuksi. 
• Meillä on sepän takoma pihaportti. 
• Iso kivenjärkäle pitää siirtää pois keskeltä tietä. 
• Mies kiipeää jyrkkää kallionseinämää.  
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399.

 

huulet voivat olla kevyesti yhteenpuristettuina tai huulio on kevyt [B]; käsimuoto voi olla å

1. estää, esto; ehkäistä, ehkäisy; torjua, torjunta; vastustaa, vastustus, panna vastaan; (kuvalli-
sessa kielessä:) jarruttaa; kieltää, kielto, kielletty; kiistää 

2. estellä, vastustaa, vastustella; (kuvallisessa kielessä:) jarruttaa, jarrutella toistuva liike

• (arkikielinen:) Mitä sä yrität mua estää? 
• Kokouksessa eräs henkilö aina jarruttelee asioiden käsittelyä.  

 

 

 

400.

 

moottoripyörä, pyörä; (arkikielessä:) prätkä, motskari

• Uimahallin eteen oli pysäköity rivi komeita moottoripyöriä. 
• Moottoripyörän kaksisylinteriseen moottoriin saa lisää tehoa sylintereitä poraamalla. 
• Kyllä minä voin liittyä moottoripyöräkerhoon, vaikka minulla ei olekaan omaa pyörää. 
• Motocrosspyörä nousi sitkeästi kivikkoisen rinteen.  
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401.

liike voi pyöriä myös päinvastaiseen suuntaan

kahvi; (huonosta kahvista tai leikillisessä kielessä:) sumppi

• Tekeekö teidän mieli kahvia? 
• En tiedä, miten kahvinkeitintä käytetään. 
• Maistuupa tämä kahvi kumman palaneelta. 
• Haluatko sinä pikakahvia vai tavallista kahvia?  

 

 

 

402.

 

huulio [pi]; ei-dominoivan käden käsimuoto voi olla § kämmen ylöspäin

kummallinen, kumma, omituinen, merkillinen, ihmeellinen, erikoinen, outo

• Mies oli merkillisen näköinen, mutta hänhän olikin taiteilija. 
• Ajatuksesi on hieman outo. 
• Ulkomaalainen opiskelija myi omituisen näköisiä tauluja.  
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403.

1. orja, orjuus 
2. riippuvainen, riippuvuus, riippuvaisuus, orjuus, orjuuttaa, olla jonkin seikan orjuuttama, olla 

jonkin orja; (arkikielessä:) olla koukussa, olla kiikissä; (lääketieteen kielessä:) addiktio, addikti 
liike voi suuntautua orjuuttavan kohteen mukaan

• Monet joutuvat tekemään työtä todella mitättömällä palkalla kuin orjat. 
• Joissakin Aasian maissa käytetään lapsia orjatyövoimana. 
• (arkikielinen:) Inhoan jämähtämistä kotiin neljän seinän sisälle. 
• Älä viito orjallisesti suomen kielen mukaan vaan yritä kääntää viittomakielelle! 
• Osa ihmisistä tulee helposti riippuvaiseksi alkoholista.  

 

 

 

404.

kilometri; (tunnus:) km

• Kun olin pieni, jouduin taivaltamaan kouluun kokonaiset viisi kilometriä. 
• Kävelitkö sinä muka kymmenen kilometriä? Enpä usko.  
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405.

 

käsimuoto voi olla myös (

myrkky, myrkyllinen, myrkytys

• Varpaaseeni pisti tikku, ja sain verenmyrkytyksen. 
• Kukissa oli paljon hyönteisiä, ja jouduin ostamaan myrkkyä niiden karkottamiseksi. 
• Pääkallo ja luut ristissä purkin kyljessä tarkoittaa vaarallisen myrkyllistä.  

 

 

 

406.

(henkilö- ja pakettiautoista:) auto; henkilöauto, pikkuauto; (arkikielessä ja leikillisessä kielessä:) 
kärry, kaara; ajaa autoa, ajaa autolla, ajaa, autonajo, ajo, ajaja; mennä autolla, matkustaa autolla

• Sain nipin napin ahdettua autoni täydelle parkkipaikalle. 
• Auton jarruissa on vikaa. 
• Pystytkö ajamaan, vaikka tien pinta on jäässä?  
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407.

moottori; (arkikielessä:) kone

• Olen käynyt erään suuren laivan konehuoneessa katsomassa valtavia moottoreita. 
• Moottorikerho järjestää juhlat. 
• Auton moottori oli paksussa liassa, mutta minä pesin sen hohtavan puhtaaksi.  

 

 

 

408.

viittomaa voi muunnella aspektuaalisesti

ajaa, ajaa autoa, ajaa autolla, autonajo, ajo, ajaja; kuljettaa, kuljetus, kuljettaja, autonkuljettaja, 
kyyditä, kyyditseminen, kyyti, kyyditsijä, kyytimies; (arkikielessä:) olla kuskina, kuskata, 
kuskaus, kuski

• Sain ajokortin viime viikolla. 
• Hänellä on miellyttävän rauhallinen ajotapa. 
• Paljonko olet jo ajanut tänä vuonna?  
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409.

voima, voimakas, voimakkuus, vahva, vahvuus, luja, lujuus, kestää, kestävä, kestävyys, vankka, 
vankkuus, väkevä, väkevyys, mahti, mahtava; ankara, ankaruus, tuima; olla voimassa (laki on 
voimassa)

• Voimakas pamaus sai seinät tärisemään. 
• Onpa sinulla kauniit voimakkaansiniset silmät! 
• Luokanvalvojani on kova ja ankara ja teettää valtavat määrät läksyjä. 
• Väkevä puhuja otti yleisön täysin valtoihinsa.  

 

 

 

410.

käsimuoto voi olla myös s, jolloin kämmenten suunta on ylöspäin

ohjata, ohjaus, ohjaaja; vetää, vetäjä; hallita tilanne, (kuvakielessä:) pitää ohjat käsissä, pitää 
langat käsissä

• Osa näyttelijöistä oli ilmiriidoissa elokuvan ohjaajan kanssa. 
• Kuka on ohjannut tämän? 
• Hän veti kurssin hyvin. 
• Kokouksessa hän piti ohjat tiukasti käsissään.  
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411.

huulet voivat olla kevyesti yhteenpuristettuina

kuri, komento, pitää kurissa, pitää järjestyksessä, pitää ojennuksessa, ojentaa

• Vanhempani pitivät aikoinaan kovaa kuria. 
• En välitä ollenkaan ojentaa lapsia. 
• Dobermanni on koira, joka vaatii kovaa kuria. 
• Millainen kuri armeijassa on?  

 

 

 

412.

 

muuttaa, muutto, muuttaja; siirtolainen, muuttaa maahan, maahanmuuttaja, muuttaa maasta, 
maastamuuttaja

• Tuntuupa hyvältä, kun pääsen muuttamaan omaan asuntoon. 
• 60-luvulla suomalaisia muutti paljon Ruotsiin. 
• Paljonkohan Suomessa on pakolaisia ja siirtolaisia? 
• Perhe muutti Jyväskylästä Turkuun ja pian sen jälkeen Helsinkiin.  
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413.

 

juosta, juoksu, hölkkä, hölkätä, hölkyttää, hölkytellä, lenkkeillä, lenkkeily, lenkki; (urheilussa:) 
maraton, maratonjuoksu

• Käyn lenkillä kolme neljä kertaa viikossa. 
• Mitä ihmettä! Kahdeksankymppinen – ja vielä harrastaa hölkkäämistä! 
• Ennen juoksukilpailua kannattaa verrytellä itsensä lämpimäksi. 
• New Yorkiin kokoontuu vuosittain valtava ihmismassa juoksemaan maratonin.  

 

 

 

414.

 

huulio [pam]; voimakasta pamahdusta voidaan kuvata sitkeällä, suurella liikkeellä sekä huuliolla 

[pham]

pamahtaa, pamahdus, pamaus, paukahtaa, paukahdus, paukaus, paukku; räjähtää, räjähdys; 
pommi

• Lapsista on hauskaa paukutella pommeja uudenvuodenaattona. 
• Terroristit räjäyttelevät pommeja eri puolilla maailmaa. 
• Jostain kuului pamahdus, mutta mistä? 
• (arkikielinen:) Kyllä minua pänni, kun eilen aamulla nukuin pommiin!  
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415.

1. palella, paleltaa (minua paleltaa), kylmä (minulla on kylmä, minun on kylmä), olla 
kylmissään, viluttaa, vilu (minulla on vilu, minun on vilu), olla viluissaan, viluinen huulio voi 

olla [B], [hyy] tai [yy]; viittoman merkitys voimistuu esimerkiksi, kun liike on laajempi ja hampaita 
kalistetaan yhteen 

2. malaria, horkka, vilutauti

• Onko sinulla kylmä? 
• Minulla on tosi viluinen olo. 
• Kotonani ei ole lämmitystä, ja palelen niin, että hampaat kalisevat. 
• Malarialääkitys pitää aloittaa viikko ennen matkaa.  

 

 

 

416.

1. kiire, kiirehtiä, kiiruhtaa, kiireinen, kiireissään, kiireellinen, tehdä kiireellä; rientää, joutua 
2. hätiköidä, hätiköinti, hätäillä, hätäily, hosua; (arkikielessä:) hoppu, hoppuilla, hoppuilu kädet 

tekevät ympyräliikettä: oikea myötäpäivään, vasen vastapäivään

• Tehtaassa pitää kiirettä, koska töitä on valtavasti. 
• Miksi sinulla on aina niin kiire, että et ehdi juttelemaan kanssani? 
• Ei kannata mennä hätiköiden naimisiin, parempi on seurustella ensin pitkään.  
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417.

kengät, kenkäpari; jalkineet; saappaat, saapaspari, saapikkaat

• Nainen kulkee upeissa, kiiltävissä korkokengissä. 
• Kenkieni korot ovat aivan loppuunkuluneet. 
• Lasten kengät ovat liikuttavan pieniä, mutta maksavat saman verran kuin aikuisten 

kengät! 
• (arkikielinen:) Etsiskelin kenkäkaupasta kivoja bootseja.  

 

 

 

418.

viittomaa voi muunnella aspektuaalisesti

juosta, juoksu

• Uimahallissa on juokseminen kielletty. 
• Kun palohälytys alkoi soida, ihmiset juoksivat vauhdilla alas viidennestätoista kerroksesta. 
• Pieni vilkas tyttö juoksentelee yhtenään ympäriinsä. 
• Pojasta on mukava ottaa vauhtia ja liukua pitkässä käytävässä. 
• Suomi putosi jatkosta maailmanmestaruuskisoissa miesten sadan metrin juoksussa.  
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419.

kädet eivät taivu ranteesta

1. polkupyörä, pyörä; (slangissa:) fillari 
2. ajaa polkupyörällä, pyöräillä, pyöräily, polkea polkupyörää, polkea; (slangissa:) fillaroida tässä 

merkityksessä viittomaa voi muunnella aspektuaalisesti

• Pienellä tenavalla on polkupyörässään apupyörät epävarmaa ajamista helpottamassa. 
• Poika hyppäsi maastopyöränsä selkään ja puikkelehti metsään. 
• Minun täytyy mennä bussilla töihin, koska pyöränkumi on tyhjänä. 
• (arkikielinen:) Olin aivan puhki poljettuani raskaan ylämäen.  

 

 

 

420.

 

1. myrsky, myrskyinen, myrskyisä, myrskytä, myrskytuuli, myrskyilma, myrskysää, rajuilma 
2. tuuli, tuulinen neutraali ilme; nopea liike

• Ulkona riehuu ankara lumimyrsky. 
• Äkillinen myrskytuuli puhalsi talonröttelön sijoiltaan. 
• Jos tuulen nopeus on yli 23 metriä sekunnissa, silloin on kyseessä myrsky. 
• Tällainen navakka tuuli on juuri sopiva purjehtimiseen.  
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421.

 

harava

• Varastossa on haravia, voit hakea sieltä. 
• Haravan piikit sojottivat minne sattuu, joten heitin mokoman menemään.  

 

 

 

422.

 

saappaat, saapaspari, saapikkaat

• Emäntä sujautti mustat, lyhytvartiset saappaat jalkaansa ja lompsutteli navettaan. 
• Tyttö ihmetteli, mihin hänen ratsastussaappaansa olivat kadonneet.  
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423.

 

1. rikkoa, rikkoutua, rikkoontua, mennä rikki, hajota, mennä hajalle, särkyä; rikki, rikkinäinen, 
rikkonainen, risa, hajalla; (arkikielessä:) levitä, levähtää 

2. rikos, rikollinen, rikollisuus; rike, rikkomus toistuva, nopea liike

• Lamppuun ei tule valoa, se taitaa olla rikki. 
• (arkikielinen:) Pahus, joudun viemään auton korjaamolle, kun sen moottori levähti. 
• Kuinka ihmeessä ikkuna on voinut hajota? 
• Miehellä oli rikollinen menneisyys. 

 

 

 

424.

käsimuoto voi olla myös (

1. vihreä, viher- 
2. kirkkaanvihreä, kirkkaan vihreä, räikeänvihreä, räikeän vihreä, kirkuvanvihreä, kirkuvan 

vihreä, myrkynvihreä voimakas kääntöliike kerran 
3. vihertävä; (varsinkin ylätyylissä:) vihervä; vihreään vivahtava, vivahtaa vihreään toistuva, 

hyvin pieni liike; silmät sirrillään

• Maalasin mökin vihreäksi – ja siitä tulikin aivan ympäröivän metsän värinen! 
• Sinulla on sitten erikoiset silmät, niin vihreät! 
• Papukaija on aivan kirkkaanvihreä. 
• Laitoin vihertävän pullon ikkunalaudalle. 
• Kuinka vihreät menestyivät vaaleissa? 
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425.

kehotuksissa (muistathan varmasti) ja merkityksessä ’muistella, muistelu’ viittoman liike voidaan 
toistaa; kehotuksissa, käskyissä (muista lukita ovet!) ja painokkaissa ilmauksissa (kyllä minä tämän 
muistan!) viittoman liike voi olla voimakas ja sitkeä

1. muistaa, muisti, säilyttää mielessä, pitää mielessä; muisto 
2. muistella, muistelu ilme on muisteleva ja liike voi olla hitaampi

• Etkö muista minua? Oletko unohtanut minut? 
• Olen todella huonomuistinen, unohtelen jatkuvasti. 
• Kirjoittaisitko sen muistiin? 
• Sotilaat seisoivat kunniakujassa, kun haudalle laskettiin muistoseppele. 
• Paljonko tuossa tietokoneessa on keskusmuistia?  

 

 

426.

1. leikki, leikkiä, leikitellä 
2. leikki, laskea leikkiä, leikinlasku, leikkipuhe, pila, pilailla, pilailu, pilapuhe, vitsi, vitsailla, 

vitsailu, kasku, leikkipuhe, pilapuhe; (arkikielessä:) huuli; huumori, humoristinen 
3. satu 
4. sketsi

• Vaikka olen aikuinen, niin minusta on hauska leikkiä ja hullutella. 
• Älä suutu, minä vain vitsailin. 
• Tuolla miehellä on aina huumorinpilke silmäkulmassa, hän ei ole koskaan ihan vakava. 
• Vanhat satukirjat ovat todella ihania.  
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427.

1. pitää jostakin, olla ihastunut johonkin; (arkikielessä:) tykätä voidaan käyttää tavallisesti vain 
myönteisessä lauseessa 

2. hätä, hätäinen, hätääntynyt, hädissään, hätäännyksissään; sydän kurkussa, olla sydän 
syrjällään kulmat hieman kurtussa

• Tämä asu on mukava, pidän siitä. 
• (arkikielinen:) Kai sä tykkäät musta? 
• (arkikielinen:) Anteeksi, mun on pakko mennä vessaan. 
• (arkikielinen:) No nyt se on pilalla, kun teit sen noin hätäisesti.  

 

 

428.

 

käsimuoto voi olla myös ö

velka, olla velkaa; luotto

• Luottokorttini luottoraja on 30 000 mk. 
• Talousvaikeuksissa oleva perhe meni tapaamaan velkaneuvojaa. 
• Suomen valtion velka on kasvanut räjähdysmäisesti. 
• (arkikielinen:) Mulla ei ole tippaakaan velkaa!  

VKSK.book  Page 270  perjantai 24. huhtikuu 1998  18:31



271

 

 

429.

käsimuoto voi olla myös §; tunteen voimakkuus näkyy liikkeessä ja ilmeessä

1. suru, surra, surullinen, surullisuus, suruissaan, sureva, surumielinen, murhe, murehtia, 
murehtiminen, murheellinen; olla alla päin, alakuloinen, alakulo, apea, apeus; melankolinen, 
melankolisuus, melankolia 

2. ikävöidä, olla ikävissään, ikävä, ikävöinti, kaivata, kaipaus, kaipuu, kaihota, kaiho, kaihoisa, 
haikea, haikeus 

3. valitettava, valitettavasti; pahoitella, olla pahoillaan

• Hänen perheensä suree mummon kuolemaa. 
• Postissa on myynnissä erilaisia surunvalitteluadresseja. 
• Koiraemo on murheellinen, kun sen pennut on luovutettu pois. 
• Tyttö ei ole nähnyt perhettään vuosikausiin, ja hänellä on polttava koti-ikävä. 
• Ikävä kyllä, näin on!  
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430.

 

1. saada, ottaa vastaan, vastaanottaa 
2. kyetä, pystyä, osata, voida, taitaa

• (arkikielinen:) Olin hurjan iloinen, kun sain kirjeen. 
• Minäpä pystyn hyppäämään pitkälle keinusta, ja sinä et! 
• Etkö sinä muka usko, että minä mahdun tuosta reiästä? 
• Tyttö oli masentunut, kun ei saanut ajokorttia. 
• Naapuriin tuli tyttövauva!  

 

 

431.

käsimuoto voi olla myös p; viittomaa voi muunnella aspektuaalisesti

jarru, jarrut, jarruttaa, jarrutus

• (arkikielinen:) Hemmetti, kun nuo auton jarrut toimivat huonosti! Jarrupalat ovat 
varmaan kuluneet. 

• Ajoin pyörällä sateessa ja jarrutin, mutta pyörä ei meinannut pysähtyä. 
• Hirvi loikkasi autoni eteen, ja jarrutin säikähdyksissäni niin rajusti, että mustat jäljet 

jäivät asfalttiin.  
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432.

käsimuoto voi olla myös p

kassi, laukku; (arkikielessä:) veska

• Matkalaukun pohjassa on pyörät, joten sitä voi kätevästi vetää perässään. 
• Jääkiekkoilijan varustekassi on valtava. 
• Äiti on lähdössä juhliin pieni sievä iltalaukku kainalossaan.  

 

 

433.

1. setä; eno; mies 
2. renki 
3. miehinen, miehekäs, miehuullinen; (leikillisessä kielessä:) uros vartalo suoristuu, pää nousee 

ylös, ja viittoman liike on nopeampi ja napakampi kuin perusmuodossa

• Sedän vaimo sai uuden työpaikan sokeritehtaasta. 
• Äidin veljeä sanotaan enoksi ja isän veljeä sedäksi. 
• Kummisetäni kuoli keuhkokuumeeseen, kun olin kaksivuotias. 
• Isoisäni oli renkinä isossa maalaistalossa. 
• (leikillistä kieltä:) Näin kadulla varsinaisen uroon!  
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434.

 

koivu, koivupuu, koivupuinen, koivuinen

• Tein koivunoksista vihdan. 
• Porasin koivuun reiän ja valutin siitä lasiin koivun mehua, mahlaa. 
• Revin tuohta koivunrungosta, ja tein siitä tuohitorven. 
• Onko tämä koivuparkettia?  

 

 

435.

tavara, esine, kalu (leikkikalu, työkalu); (arkikielessä:) kapine, kapistus, kama; tarvike, varuste, 
väline; tuote, valmiste

• Lapsen huone on täynnä leikkikaluja. 
• Mitä tarvikkeita toimistossa tarvitaan? 
• Kuurojen apuvälineitä ovat mm. vilkkuvalot, tekstipuhelin ja täristinherätyskello. 
• Minkä laatuisia tämän tehtaan tuotteet ovat?  
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436.

nahka, nahkainen

• Tuo laukku ei ole aitoa nahkaa vaan tekonahkaa. 
• Ovatko autosi istuimet todella nahkaa? 
• Lapset tekevät askartelutunnilla nahasta avaimenperiä.  

 

 

437.

käsimuoto voi olla myös 7; viittoman tyyliä voi muunnella ilmeellä ja huuliolla; arkikielinen

sukupuoliyhdyntä, sukupuoliyhteys, yhdyntä, olla yhdynnässä, yhtyä, sukupuoliakti, koitus; 
(varsinkin eläimistä:) paritella, parittelu; rakastella, rakastelu, lemmiskellä, lemmiskely; (arkikie-
lessä:) naida, nainti; (arkikielessä, varsinkin miehestä:) panna, pano; (alatyylissä:) nussia, hässiä

• Yhdyntäasentoja on vaikka kuinka paljon. 
• Koirien parittelu sujuu todella nopeasti. 
• (arkikielinen:) Minua sitten häiritsee, kun joudun joka päivä kuuntelemaan teidän 

naimistanne.  
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438.

merkki, tunnus, tunnusmerkki, symboli; signaali

• Pidä pankkikortin tunnusluku visusti omana tietonasi! 
• Mikä on teidän joukkueenne tunnus? 
• Minkä merkkinen sinun autosi on? 
• Mikä sinun viittomanimesi on?  

 

 

439.

pestä, pesu, pestä pyykkiä, pyykinpesu, pyykki, olla pyykillä; (arkikielessä:) pyykätä; pesula

• (arkikielinen:) Pyykkiä on kertynyt iso kasa, täytyypä pistää pesukone pyörimään. 
• Äiti on pyykillä. 
• Takki pitää viedä pesulaan, koska sitä ei voi pestä itse.  
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440.

 

pyykinpesukone, pesukone; (arkikielessä:) pyykkikone

• Kerrostalon alakerrassa on pyykkitupa, jonka iso pesukone toimii kolikoilla. 
• Minkä merkkinen pyykinpesukone sinulla on?  

 

 

441.

voidaan viittoa myös ilman ei-dominoivaa kättä

1. silitysrauta, rauta 
2. silittää, silitys tässä merkityksessä viittomaa voi muunnella aspektuaalisesti

• Matkasilitysrauta on kätevä ottaa matkalle mukaan. 
• Höyryraudalla silittäminen sujuu kevyesti.  
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442.

ei-dominoivan käden käsimuoto voi olla §

pestä astioita, astianpesu, tiskata, tiski

• Aioin pestä astiat, mutta harmikseni astianpesuaine oli loppunut. 
• Kesämökillä on järven rannassa kaksi vatia, joissa lapset pesevät ja huuhtelevat astiat. 
• Tänään onkin sinun tiskivuorosi! 
• Astianpesukone on rikki, enkä jaksaisi millään tiskata koko tuota astiavuorta.  

 

 

443.

voidaan viittoa myös ilman ei-dominoivaa kättä; viittomaa voi muunnella aspektuaalisesti

silittää, silitys

• Silityslauta on jo niin vanha, että sen voisi myydä kirpputorilla. 
• Silkkipaitaa on todella vaikea silittää.  
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444.

 

käsimuoto voi olla myös p; viittomaa voi muunnella aspektuaalisesti

ajaa, ajaa autoa, ajaa autolla, autonajo, ajo; kuljettaa, kuljetus, kyyditä, kyyditseminen, kyyti; 
(arkikielessä:) kuskata, kuskaus

• Millainen sinun ajotaitosi on? 
• Ajoin koko yön. 
• Minä pidän farmariautoista.  

 

 

445.

käsimuoto voi olla myös p

(henkilö- ja pakettiautosta:) auto; henkilöauto, pikkuauto; (arkikielessä ja leikillisessä kielessä:) 
kärry, kaara; ajaa autoa, ajaa autolla, ajaa, autonajo, ajo; mennä autolla, matkustaa autolla

• Väistin äkkiä eteeni tullutta jalankulkijaa niin rajusti, että autoni suistui ojaan. 
• Sinunko tuo auto on?  
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446.

 

huulio [B]; monisuuntainen; ei-dominoiva käsi voi jäädä pois

voittaa, kukistaa, nujertaa, lyödä vastustajansa, lyödä kilpailijansa, päästä voitolle; (arkikielessä:) 
päihittää

• Pääsinpäs kerrankin ensimmäisenä maaliin ja voitin sinut! 
• Serkkuni päihittää minut aina shakissa. 
• Uinnin Suomen mestari kukisti vastustajansa ulkomaisissa kisoissa. 
• (arkikielinen:) Että mua risoo, kun sä voitit mut!  

 

 

447.

  

viittoman loppuosan käsimuoto voi olla Y; viittoman loppuosassa kädet voivat tehdä myös suoran 

liikkeen ensin sivuille käsimuodolla 9 ja sitten itseen päin käsimuodolla §

kylpyhuone; (arkikielessä:) kylppäri; pesuhuone

• Kylpyhuoneessa on upouudet kaakelit. 
• (arkikielinen:) Kylppäri on siivottomassa kunnossa. 
• Isä korjasi kylpyhuoneen rikkoutuneen viemärin.  
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448.

 

armeija, puolustusvoimat, sotaväki, sotavoimat, asevoimat, sotajoukko, sotajoukot, sotalaitos; 
asevelvollisuus, sotapalvelus, varusmiespalvelus; (arkikielessä:) armeija, intti; asevelvollinen, 
varusmies, sotilas, sotilaallinen, sotamies; (arkikielessä:) sotapoika, solttu

• Kun pojat täyttävät 18 vuotta, he joutuvat armeijaan. 
• Isäni oli sotilas. Hän kaatui sodassa. 
• Jugoslaviassa tarvitaan kipeästi lisää YK-joukkoja. 
• Suomi on ostanut lisää sotilaslentokoneita.  

 

 

449.

 

takki, pusero; (arkikielessä:) pusakka; (slangissa) rotsi

• Vien talvitakkini pesulaan. 
• Lapsille on puettu sadetakki ja kurahousut, ja he ovat valmiina lähtemään ulos. 
• (arkikielinen:) Toi pitkä nahkarotsi on tosi upeen näkönen. 
• Voi että vauvalla on pieni, söpö takki!  
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450.

 

myös yksikätisenä

sotilas, varusmies, asevelvollinen, sotamies; (arkikielessä:) sotapoika, solttu; soturi

• Neuvostoliitossa oli aina vapunpäivänä sotilasparaati. 
• Armeijassa parhaiten menestyneet sotilaat valitaan jatkokoulutukseen. 
• Ukki on sotilasarvoltaan kenraali. 
• Sotilaan elämä on kovaa.  

 

 

451.

kämmenet voivat olla myös toisiaan kohti

täytyä, täytyisi, pitää, pitäisi; tulla (autossa tulee olla varoituskolmio), tulisi; välttämätöntä, olisi 
välttämätöntä; välttämätön, pakollinen

• Minun täytyisi mennä kurssille. 
• (arkikielinen:) Kello on jo niin paljon, että mun pitää mennä kotiin. 
• Isoäitini on sairaana. Minun pitää mennä katsomaan häntä. 
• Te olette pinnanneet liikaa, teidän on mentävä rehtorin luo.  
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452.

 

1. talvi, talvella, talvinen; lumi 
2. tammikuu, tammikuussa, tammikuinen viittoman perään voidaan liittää artikkelin 121 

viittoma; vertaa artikkelin 62 viittomaan

• Talvella karhut nukkuvat talviunta paksujen lumikinosten alla. 
• Jouduin harmikseni heti lumitöihin, koska yöllä oli satanut niin paljon lunta, etten 

päässyt autolla matkaan. 
• Talvella kävin joka viikonloppu hiihtämässä. 
• Kävellessäni ulkona oli niin kova lumituisku, että en nähnyt eteeni. 
• Tammikuussa on halpaa lomailla Lapissa.  

 

 

453.

myös yksikätisenä

herättää, herätys, ravistaa joku hereille, pudistaa joku hereille

• Yritin aamulla herättää sinua, mutta sinä et millään suostunut heräämään. 
• Voitko herättää minut aamulla kello seitsemän? 
• (arkikielinen:) Voi pahus, nukuin pommiin, koska herätyskello on rikki. 
• Veljeni räjähtää helposti, jollei häntä herätä varoen.  
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454.

 

peitto, peite, täkki, huopa; (arkikielessä:) viltti, filtti

• Kotiin tultua on ihana mennä suoraan sänkyyn ja kääriytyä peittoon. 
• Ei kai sinulla ole kylmä? Haluatko lisäpeitteen?  

 

 

455.

 

myös yksikätisenä; käsimuoto voi olla myös r

laatikko, vetolaatikko; aukaista laatikko, avata laatikko, vetää laatikko auki

• Papan silmälasit ovat yöpöydän laatikossa. 
• Äiti mietti, minkä lipastoista ostaisi ja valitsi tuon.  
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456.

 

ranteen taipuminen voi jäädä pois; liike voi olla myös vuoroliike, jolloin ranteen taipuminen ei voi 
jäädä pois

hiihtää, hiihto, hiihdot, hiihtäjä; (ylätyylissä ja leikillisessä kielessä:) sivakoida

• Kummassa hiihtotyylissä olet vahvempi, perinteisessä vai luistelussa? 
• Tuolla näkyy joukko sunnuntaihiihtäjiä. 
• Hiihtäjät harjoittelevat kesäisin rullasuksilla. 
• (arkikielinen:) Katsoitko eilen telkkarista MM-hiihtoja? Kyllä oli kova kilpailu.  

 

 

457.

mutta; (arkikielessä ja runokielessä:) mut; ilmaisee rajoitusta, epäröintiä, epävarmuutta tai 
eriävää mielipidettä

• Tuo asu on kyllä hyvännäköinen, mutta siitä puuttuu jotain...se ei oikein säväytä. 
• Ymmärrän kyllä, että haluaisit mukaan, mutta olet vielä liian nuori. 
• Kansanedustajat päättävät kaikenlaista, mutta kansa ei ole tyytyväinen.  
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458.

 

käsimuoto voi olla myös p; myös yksikätisenä

aikainen, aikaisin; ajoissa, hyvissä ajoin; varhain, varhainen, varhais-

• Kuinka sinä näin aikaisin tulit, kun kellokaan ei ole vielä yhdeksää? 
• Miten on, onko sinun tyttäresi oppinut varhain viittomaan? 
• Oli oma vikasi, että myöhästyit bussista. Olisit tullut ajoissa paikalle! 
• Äiti pääsi varhaiseläkkeelle. 
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a

 

 

 

 

459.

 

 

 

vaikea, vaikeus, hankala, hankaluus, vaivalloinen, vaivalloisuus, työläs, tukala

 

• Onpa tuon auton korjaaminen 

 

vaikeaa

 

! 
• Hänellä on 

 

vaikea

 

 ja ärtyisä luonne – hänen kanssaan 

 

ei voi

 

 keskustella. 
• Minun on sitten 

 

vaikea

 

 ymmärtää sinua!  

 

 

 

 

460.

 

  

 

korvata, suorittaa korvaus, maksaa korvaus, hyvittää; korvaus, hyvitys, kompensaatio

 

• Talossani sattui vesivahinko, jonka vakuutus onneksi 

 

korvasi

 

. 
• Saitko kunnolliset 

 

korvaukset

 

 siitä autokolarista?  
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461.

 

 

 

viipyä, viivästyä, viivästys, kestää, viedä aikaa; antaa odottaa itseään

 

• Missä sinä oikein 

 

viivyit

 

? 
• Kylläpä 

 

kestää kauan

 

, ennen kuin Tekstipuhelinpalvelusta vastataan. 
• (arkikielinen:) Missä se pahuksen taksi oikein 

 

kuppaa

 

? En jaksa enää odottaa! 
•

 

Sain odottaa peräti

 

 kuukauden, ennen kuin tilaamani uudet hyllyt tulivat.  

 

 

 

 

462.

 

liike voi olla yksi suora liike nenästä kämmeneen

 

uskomaton, uskomatonta, käsittämätön, käsittämätöntä, tavaton, tavatonta; ei voi olla totta

 

•

 

En kerta kaikkiaan saata uskoa todeksi

 

, että kolmenkymmenen vuoden tupakoinnin 
jälkeen pystyit lopettamaan! 

•

 

Uskomatonta

 

, että maanjäristyksen tuhoaman talon raunioihin jäänyt henkilö säilyi 
hengissä. 

• Mitä, 

 

ei voi olla totta

 

, te kaksi yhdessä! Tehän sanoitte aina, ettei se tulisi kuuloonkaan, ja 
nyt olette kuitenkin yhdessä. 

• Ajattele, Suomi on maailmanmestari, voitti kultaa! 

 

Eikö se ole käsittämätöntä

 

, kertakaik-
kiaan mahtavaa!  
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463.

 

kämmen voi liikkeen aikana kääntyä alaspäin

 

kypsä, kypsynyt, kypsyys; raaka, raakuus; epäkypsä, kypsymätön, kypsymättömyys

 

• Haukkasin omenaa, mutta se olikin vielä 

 

raaka

 

. 
• Haluatko pihvisi puoli

 

kypsänä

 

 vai täysin 

 

kypsänä

 

? 
• Muoviteollisuuden 

 

raaka

 

-aineet on hankittava ulkomailta. 
• Tyttäresi on 

 

varhaiskypsä

 

.  

 

 

 

 

464.

 

jää, jäässä, jäinen, jäätynyt; 

 

(ruuasta:)

 

 kylmä, jäähtynyt

 

• Syysaamuina teille muodostuu vaarallista mustaa 

 

jäätä

 

. 
• Ilman kylmetessä järven pinta saa vähitellen 

 

jää

 

peitteen. 
• Hei, sinun ruokasi 

 

jäähtyy

 

, kun sinä vain höpötät siinä.  
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465.

 

  

 

jääkaappi

 

•

 

Jääkaappi

 

 oli varmaankin mennyt rikki, koska merkkivalo oli sammunut, ja sieltä 
löyhähti kamala homeen haju. 

• Panin maitopurkin 

 

jääkaappiin

 

. 
• Olen yrittänyt etsiä lehdistä halpaa käytettyä 

 

jääkaappia

 

. 
• Autossa on pieni, päältä avattava 

 

jääkaappi

 

.  

 

 

 

 

466.

 

1. jäätelö; 

 

(arkikielessä:)

 

 jätski 
2. Islanti, islantilainen, islannin kieli, islanti

 

• Pakastimessa on vielä yksi paketti 

 

jäätelöä

 

. 
• En osaa päättää, otanko 

 

tavallista jäätelöä

 

 vai pehmistä. 
•

 

Islannin

 

 pääkaupunki on Reykjavik.  
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467.

 

 

 

posti, postilähetys; posti, postitoimisto, postitoimipaikka; postimerkki

 

• Nyt minun täytyy lähteä 

 

Posti

 

pankkiin nostamaan rahaa. 
•

 

Postista

 

 voi ostaa mieleisensä kokoisen ja näköisen 

 

postimerkin

 

. 
• En saanut eilen enkä toissapäivänä mitään 

 

postia

 

. 
•

 

Postia

 

 on kertynyt iso kasa – lähde jo jakamaan!  

 

 

 

 

468.

 

 

 

posket ovat vähän pullollaan

 

1. ei välitä 

 

(minä en välitä)

 

, ei piittaa 

 

(minä en piittaa)

 

, piittaamaton, ei ota huomioon 

 

(minä en 
ota huomioon)

 

; häikäilemätön, siekailematon, sumeilematon, julkea, röyhkeä; lupaa 
kysymättä, omin luvin; väkisin, voimakeinoin, väkipakolla, väkivalloin, vängällä; jonkun 
vastustuksesta huolimatta 

 

(hänen vastustuksestaan huolimatta)

 

, vastoin jonkun tahtoa 

 

(vastoin minun tahtoani)

 

 
2. ei harkitse 

 

(minä en harkitse)

 

, sen kummempia miettimättä, ei emmi 

 

(minä en emmi)

 

, 
empimättä, harkitsematta, tuosta vaan

 

• Otit autoni 

 

lupaa kysymättä

 

! 
• Eräs nainen kiilasi 

 

röyhkeästi

 

 elokuvateatterin jonon kärkeen. Ärsyttävää käytöstä! 
• Kun en osannut vastata koekysymyksiin, keksin vastaukset 

 

omasta päästäni

 

. 
• Tähän huoneeseen ei saa mennä 

 

luvatta

 

.  
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469.

 

huulio voi olla [h

 

e

 

], [h

 

i

 

], [h

 

e

 

h

 

e

 

h

 

e

 

] tai [h

 

i

 

h

 

i

 

h

 

i

 

]; vanhempien kuurojen kielessä viittoman paikka voi 
olla myös leuan alla; rintaa koskettava kädenosa voi olla myös rystyset

 

1. nauraa, nauru 
2. naurahtaa, naurahdus, hihittää, hihitys, hahattaa, hohottaa, höröttää, hekottaa, kikattaa, 

kikatella, käkättää, räkättää, kihertää, kiherrellä, tirskua, tirskahdella, pyrskiä 

 

viittoman 
liikkeellä, ilmeellä ja vartalon liikkeillä kuvataan nauramisen tapaa

 

 
3. naurettava, koominen

 

• Joskus 

 

naurua

 

 ei saa lakkaamaan, vaan se jatkuu niin, että kyyneleet alkavat valua silmistä. 
• Hevosen hirnunta näyttää siltä kuin se 

 

nauraisi

 

. 
• (arkikielinen:) Elokuva oli tosi hyvä, siinä sai kyllä 

 

hekottaa

 

! 
• Junassa eräällä naisella oli ilmeisesti jotakin hauskaa mielessään, kun hän 

 

hihitteli

 

 
itsekseen.  

 

 

 

 

470.

 

 

 

itsenäinen, itsenäisyys, itsenäistyä

 

• Milloin Suomi 

 

itsenäistyi

 

? 
• Yhdysvaltain 

 

itsenäisyys

 

päivä on 4. heinäkuuta. 
• Poikani on 

 

itsenäistynyt

 

 varhain.  
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471.

 

jos viittoman tarkoittama ominaisuus nähdään myönteisenä, kasvoilla on myönteinen ilme

 

itsepäinen, itsepäisyys, itsepintainen, itsepintaisuus, omapäinen, omapäisyys, härkäpää, härkä-
päinen, härkäpäisyys, jäärä, jääräpää, jääräpäinen, jääräpäisyys, jukuripäinen, jukuripää, jukuri-
päisyys, uppiniskainen, uppiniskaisuus, jäykkäniskainen, jäykkäniskaisuus

 

• Hevonen on niin 

 

itsepäinen

 

, että sillä on vaikea ratsastaa. 
• Hiukseni sojottavat 

 

itsepintaisesti

 

 pystyssä. 
• Pieni poika on oikea 

 

jääräpää

 

.  

 

 

 

 

472.

 

 

 

kämmenen suunta voi olla myös viittojaa kohti

 

valta, valtius 

 

(itsevaltius)

 

, -valtainen 

 

(täysivaltainen)

 

, valtias; valtuus, hallita

 

• Suomessa 

 

valta

 

 ei ole presidentillä vaan kansalla. 
• Luuletko, että pystyt 

 

hallitsemaan

 

 tilanteen? 
• Liittokokoukseen osallistuvien 

 

valta

 

kirjassa tulee olla johtokunnan puheenjohtajan ja 
sihteerin allekirjoitukset. 

• En pidä sinun 

 

tavastasi aina tuuppia ja etuilla

 

.  
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473.

 

 

 

yksityinen, yksityis-; 

 

(arkikielessä:)

 

 privaatti; yksin, yksikseen, yksinään, itsekseen, itsenäisesti; 
omin päin, omin neuvoin, omin avuin

 

• Tuossa on 

 

yksityis

 

koulu. 
•

 

Yksin

 

huoltaja saa pienen korotuksen lapsilisään. 
• Matkustatko 

 

yksinäsi

 

 maailman ympäri? 
• Mahtavaa olla kotona 

 

aivan itsekseen

 

!  

 

 

 

 

474.

 

 

 

käsimuoto voi olla myös 

 

(

 

poliisi; 

 

(arkikielessä:)

 

 pollari, jepari; 

 

(slangissa:)

 

 jeppe, kyttä

 

• Lapset leikkivät 

 

poliisia

 

. 
•

 

Poliisi

 

 heitti sammuneen putkaan. 
•

 

Poliisi

 

laitos on muuttanut suurempiin tiloihin. 
• Tuo mies, joka on tulossa tännepäin, taitaa olla sala

 

poliisi

 

. 
• (arkikielinen:) Ovikello soi, ja hemmetti, siellä olikin 

 

jepari

 

!  
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475.

 

 

 

ylpeä, ylpeillä, ylpeys, kopea, kopeus, korskea, korskeus, koppava, pöyhkeä, pöyhkeillä, 
pöyhkeys, mahtailla, mahtaileva, mahtava, mahtipontinen, ylemmyydentuntoinen, ylimielinen, 
yliolkainen; (arkikielessä:) leuhka, leuhkia, leveä, leveillä

• Erään hyvin varakkaan perheen jäsenet ovat kovin ylemmyydentuntoisia. 
• Hän on niin koppava, ettei koskaan tervehdi minua. 
• Pienestä pitäen kaikki ovat sanoneet minua ylpeäksi.  

 

 

476.

johtaja, johtava, johto-, johtamis-, esimies, päällikkö, päämies; rehtori; (arkikielessä:) pomo, 
kiho, pamppu

• Jotkut talouspäälliköt ovat tehneet talousrikoksia joutumatta kiinni. 
• (arkikielinen:) Koulussa sä olit varsinainen pomottelija. 
• Laumaeläimillä on aina yksi johtaja. 
• Salaa tupakoineet oppilaat jäivät kiinni, kun rehtori sattui paikalle.  
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477.

 

myös kaksikätisenä

paras; (juhlavassa kielessä:) parhain; parhaiten, parhaimmin, paraiten

• Paras paikka maailmassa on oma koti! 
• Hänet valittiin vuoden parhaaksi urheilijaksi. 
• Tämä kirja on mielestäni ehdottomasti parhain. 
• Hän on missiehdokkaista kaikkein kaunein.  

 

 

478.

ovikello, soittokello

• Minun on vaikea huomata kirkkaassa päivänvalossa ovikellon vilkkuvaloa. 
• Ovikelloni valo välkkyy hitaampaan tahtiin kuin puhelimen vilkku.  

VKSK.book  Page 298  lauantai 2. toukokuu 1998  17:31



299

 

 

479.

käsimuoto voi olla myös h

jokainen, joka, joka ainoa, jok’ainoa, joka ikinen, jok’ikinen, kukin, kaikki

• Pitäisikö minun oikein erikseen tarkistaa jokainen niistä? 
• Jokaisen on tultava mukaan. 
• Liitä ihan kaikki laskut mukaan! 
• Hän käy yhtenään tupakalla. 

 

 

480.

monisuuntainen

itse

• Ei, ei sinun tarvitse, voin itse kyllä hoitaa tämän. 
• Yritä itse päästä alkuun! Voin sitten auttaa tarvittaessa. 
• Kissa osaa itse avata oven hyppäämällä sitä vasten. 
• Koripallojoukkue keräsi itse rahat matkaansa varten. 
• Asuntola on ihan täynnä, joten meidän pitää itse etsiä asunto. 
• Valitukset teidän täytyy hoitaa henkilökohtaisesti.  
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481.

1. leski 
2. poikamies, vanhapoika

• Tuo nainen on uusissa naimisissa. Hän on jäänyt leskeksi kolmesta edellisestä aviolii-
tostaan. 

• Hän ei halua mennä naimisiin, vaan pysyttelee mieluummin poikamiehenä. 

 

 

482.

 

huulio [pi]

ainoastaan, pelkästään, vain, yksinomaan, yksistään; joka (joka sunnuntai), aina; ainainen, 
alituinen, iänikuinen

• Tämä juhla on vain naisille. 
• Hän viihtyy ainoastaan kuulevien parissa. 
• Äiti on kasvissyöjä. 
• Käyn uimassa aina tiistaisin ja torstaisin. 
• Lopeta tuo iänikuinen nenänkaivelu!  
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483.

viittomaa voi muunnella aspektuaalisesti

ostaa, osto, ostos, ostaja; maksaa, maksu, suorittaa maksu, suoritus, maksaja; maksullinen; vero, 
maksaa veroa

• Televisiolupa maksetaan vuosittain yhdessä tai kahdessa erässä. 
• Rahat eivät riitä vuokran maksamiseen. 
• Jotkut ihmiset tekevät aina kauppaan mennessään heräteostoksia. 
• (arkikielinen:) Verokarhu kahmaisee ison osan palkasta.  

 

 

484.

 

ei-dominoivan käden käsimuoto voi olla myös 2

1. edustaa, edustaja, edustus voidaan viittoa myös ilman ei-dominoivaa kättä 
2. eduskunta

• Edusta Suomea kunniakkaasti! 
• Kuka on liittokokouksessa Tampereen Kuurojenyhdistys ry:n edustajana? 
• Muutama kansanedustaja saapui yleisön tentittäväksi. 
• Lähden äänestämään eduskuntavaaleihin.  
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485.

appelsiini

• Koulussa on aina torstaisin jälkiruokana appelsiinikeittoa. 
• Suomalaisissa tyrnimarjoissa on niin paljon C-vitamiinia, ettei appelsiineja tarvitse syödä.  

 

 

486.

[š š]; jatkuvan tai toistuvan tekemisen voi ilmaista viittomaa paikallaan toistamalla

sortaa, sorto, sortaja; syrjiä, syrjintä; alistaa, alistus

• Valkoinen väestö syrjii törkeästi Eurooppaan muuttaneita pakolaisia ja siirtolaisia. 
• Vaikka ulkomaalainen saikin työpaikan, hän törmäsi siellä rasistisiin asenteisiin. 
• Maailmanlaajuisesti naiset ovat vieläkin sorretussa asemassa.  
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487.

huulio on [ø] tai [Ø]; jatkuvan tai toistuvan tekemisen voi ilmaista viittomaa paikallaan toistamalla; 
arkikielinen

1. kiusata, tehdä kiusaa, kiusanteko, härnätä, härnäys; (leikillisessä kielessä:) sorsia, sorsinta; 
(arkikielessä, varsinkin sotilaskielessä:) simputtaa, simputus 

2. tahallaan, tahallisesti, tieten tahtoen, tarkoituksellisesti

• (arkikielinen:) Aina sä sorsit mua! 
• Älkää kiusatko häntä, näettehän te miten hän kärsii!  

 

 

488.

käsimuoto voi olla myös g; liike voidaan tehdä kaksi kertaa

sieni; tatti

• Grillivartaisiin laitettiin paloina naudanlihaa, porkkanaa ja tatteja vuorotellen. 
• Satukirjassa kerrotaan, kuinka hiiri hakeutui sateella ystävällisen, suurilakkisen sienen 

suojiin. 
• Punainen, valkopilkkuinen sieni on myrkyllinen. 
• Sienitaudit pitää hoitaa hyvin.  
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489.

oppilas, koululainen

• (arkikielinen:) Oppilaat eivät ymmärtäneet hölkäsen pöläystä siitä, mitä opettaja yritti 
viittoa. 

• Oppilas ei halua siirtyä toiseen luokkaan. 
• Koulu on suuri: siellä on seitsemänsataa oppilasta. 
• Välitunnilla ammattikoulun oppilaat kiirehtivät tupakalle.  

 

 

490.

tappaa, tappo, murhata, murha, surmata, surmatyö, ottaa hengiltä; teurastaa, teurastus; 
(varsinkin haavoittuneista tai sairaista eläimistä:) lopettaa, päästää päiviltä; (slangissa:) päästää 
ilmat pihalle, päästää ilma pois

• Raamatun viides käsky kuuluu "Älä tapa". 
• Murhaaja saatiin kiinni, mutta sitä ennen hän ehti tappaa jo viisi ihmistä. 
• Sairas kani pitäisi lopettaa, mutta kukaan perheessä ei saata tehdä sitä.  
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491.

 

1. (lääketieteessä:) leikata, leikkaus 
2. abortti, abortoida, tehdä abortti, raskaudenkeskeytys, keskeyttää raskaus

• Lääkäri määräsi minut leikkaukseen. 
• Joissakin maissa roomalaiskatolinen kirkko kieltää abortin. 
• Abortilla tarkoitetaan ei-toivotun raskauden keskeyttämistä.  

 

 

492.

posket pullistuvat kevyesti; poskia voimakkaasti pullistamalla ja liikettä hidastamalla voidaan 
vahvistaa ilmaisun merkitystä

pitkäveteinen, pitkäveteisyys, pitkästyttävä, yksitoikkoinen, monotoninen, mielenkiinnoton, 
kuiva, pitkäpiimäinen, puiseva, tylsä, ikävä, ikävystyttävä; pitkästyttää (minua pitkästyttää), 
pitkästynyt, ikävystyttää (minua ikävystyttää), ikävystynyt, kyllästyttää (minua kyllästyttää), 
kyllästynyt, tympäistä (minua tympäisee); (arkikielessä:) tympiä (ainaiset kotityöt tympivät 
minua)

• On eristyneitä kuuroja, joiden yksitoikkoinen elämä yksin kotona voi muodostua 
vakavaksi ongelmaksi. 

• (arkikielinen:) Mua ei huvita lähteä – siellä on varmasti kuolettavan tylsää. 
• Sanomalehden taloussivut ovat sitten kuivia. 
• Oletko ikävystynyt?  
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493.

retki, retkeillä; reppu

• Olen tänään lähdössä sieni- ja marjaretkelle. 
• Huvittaisiko sinua lähteä mukaan ruskaretkelle? 
• Interraililla voi matkustaa ympäri Eurooppaa ja yöpyä halvalla retkeilymajoissa. 
• Onhan teillä reput mukaan?  

 

 

494.

perusmuodossa hartiat kääntyvät vähän sisäänpäin; voimakkaampi hartioiden sisäänpäin kääntä-
minen ja silmien siristäminen voimistavat viittoman merkitystä

ahdas, ahtaus

• Tuntuuko ahtaalta? 
• Ennen asuttiin todella ahtaasti. Pienessä huoneessa saattoi olla montakin lasta vierekkäin 

nukkumassa. 
• Lentokoneen käytävä on todella kapea. 
• Huone on kyllä niin pieni, etteivät vieraat sinne mahdu.  
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495.

toivoa, toive, toiveikas, toivo, toivomus; toivottavasti; toivottaa, toivotus

• Mitä toivot joululahjaksi? 
• Mikä on sisimmäinen toiveesi? 
• Heitin kolikon selkäni yli toivomuslähteeseen ja toivoin olevani naisen hellässä syleilyssä. 
• Toivottavasti ymmärrät minua.  

 

 

496.

laastari; teippi

• Nainen löi päänsä, ja silmäkulmaan tuli melkoinen haava. Sen reunat vedettiin yhteen 
perhoslaastarilla. 

• Onko sinulla maalarinteippiä? 
• Laastari sai kelvata pakastepussin sulkijaksi, koska teippi oli lopussa. 
• Lapsen kyynärpäästä lähti nahka, kun hän kaatui. Siihen piti laittaa iso laastarilappu.  
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497.

luvata, lupa, lupaus

• Muistahan, mitä lupasit! 
• On todella vaikea saada työlupaa Amerikkaan. 
• Kysy ensin häneltä, saatko mennä ulos. 
• Televisiolupa on maksettu.  

 

 

498.

1. luvata, lupaus, lupailla, lupailu; lupaava 
2. morsian; sulhanen, sulhasmies, sulho, seurustelukumppani; poikaystävä, tyttöystävä, 

miesystävä, naisystävä; (arkikielessä:) poikakaveri, tyttökaveri; (arkikielessä tai leikillisessä 
kielessä:) kulta, heila, sussu, morsmaikku; (slangissa:) kundikaveri, gimmakaveri, kimma-
kaveri, likkakaveri; (ylätyylissä tai leikillisessä kielessä:) ylkä

• Tyttö on vasta 12-vuotias, mutta sijoittui toiseksi pikaluistelukilpailussa – taitaa olla 
tulevaisuuden lupaus. 

• Säätiedot lupaavat huomiseksi kaunista auringonpaistetta. 
• Tässä on tyttöystäväni. 
• Sulhanen oli kirkossa hermostuneen oloinen.  
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499.

 

liike voi olla myös suora liike alas vain kyynärnivelestä

kauppa, myymälä, liike, market, marketti; kauppias

• Kauppa ei hyväksynyt pankkikorttia vaan vaati käteistä rahaa, ja niinpä kaupat jäivät 
tekemättä. 

• Voisitko käväistä kaupassa? 
• Harmikseni kauppa oli jo sulkenut ovensa, mutta onneksi tavaratalo oli vielä auki.  

 

 

500.

 

sopia, sopimus; (arkikielessä:) tehdä diili, diili

• Emme ole ehtineet sopia siitä. 
• Tyttö ei voinut lähteä juhliin, koska oli jo sopinut lastenhoidosta. 
• Oletteko jo sopineet huomisesta kokouksesta? 
• (arkikielinen:) Meillähän oli diili laivalle menosta, ja nyt sinä muutat mielesi!  
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501.

urheilu, urheilla, urheilija

• Koulussa on ensi keskiviikkona urheilupäivä. 
• Mistä urheilulajista sinä pidät? 
• Aiemmin Suomi oli yleisurheilun huippua, mutta nyt taso on romahtanut. 
• Tämä pitäisi tarkistaa urheiluliiton säännöistä.  

 

 

502.

kilpailla, kilpailu, kilpa, kilpailija; kisa, kisat; kilvan; (ylätyylissä:) kilvoitella, kilvoittelu

• Luokalla on kaksi huippuoppilasta, joilla on keskenään kova kilpailu paremmuudesta. 
• Olympialaisten keihäskilpailu oli tasaväkinen. 
• Olin nuorempana oikea haka tietokilpailuissa. 
• Näin laman aikana yritysten välillä on ankara kilpailu.  
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503.

 

viittomaa voi käyttää vain myönteisessä lauseessa

on lupa, on luvallista, on sallittua, saada tehdä jotakin; luvata, antaa lupa, sallia, myöntää, suoda, 
antaa tehdä jotakin; lupautua, suostua, antaa suostumus, suostumus, suostuvainen, myöntyä, 
myöntymys, myöntyvä, myöntyväinen, taipua tekemään jotakin, hyväksyä

• Suostutko vapaaehtoistyöntekijäksi? 
• Saat toki lainata tuota kirjaa, jos haluat. 
• Onkohan tietokoneohjelmien kopiointi sallittua? 
• Johtaja sanoi, että teatterissa on lupa ottaa valokuvia.  

 

 

504.

 

liike voi tapahtua myös sivuille alaviistoon

avioero, ero, erota (erota seurustelusuhteesta, avoliitosta tai avioliitosta)

• Aiemmin avioeron saaminen oli vaikeaa, mutta nyt lainmuutoksen ansiosta se on helpot-
tunut. 

• Onko se tosiaankin totta, mitä olen kuullut, että he ovat eronneet? 
• (arkikielinen:) Mä en sitten tajua tuollaista, että erotaan ja mennään yhteen ja taas 

erotaan ja mennään yhteen. 
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505.

käsimuoto voi olla myös g tai p

isä; (lastenkielessä:) isi, iskä, isukki; (slangissa:) faija, fatsi

• Minulla on sitten mukava isä. 
• Haluaisitko tulla isäksi? 
• Poika ei pidä isästään. 
• Lapset askartelivat isänpäiväkorttia. 
• Perheen isä matkustaa paljon.  
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506.

käsimuoto voi olla myös g

vanhemmat

• Äitini vanhemmat ovat kotoisin Afrikasta. 
• Lapset kärsivät, koska heillä oli vanhempien kanssa huonot välit. 
• Pyytäkää allekirjoitus isältä tai äidiltä. 
• (lapset puhuvat vanhemmistaan:) Kumpi niistä on kotona? 
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507.

tukka, -tukkainen, hiukset, -hiuksinen

• Mahtavan paksut hiukset. 
• (arkikielinen:) Onpas sulla likainen tukka! 
• Aikaisemmin Maijalla oli pitkät, komeat hiukset. Nyt ne ovat aivan lyhyet.  

 

 

508.

 

monikko voidaan muodostaa viittomaa toistamalla

poika; (varsinkin leikillisessä tai hellittelevässä kielessä:) nappula, nallikka, naskali, nassikka

• Jalkapallokentällä vilisee suloisia pojanvintiöitä pelaamassa. 
• Vilkaisen ikkunasta tarkistaakseni, onko pikkupoika vielä leikkimässä hiekkalaatikolla.  
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509.

päänvaiva, tuottaa jollekulle päänvaivaa, vaatia aivotyötä (ongelman ratkaiseminen vaatii 
minulta aivotyötä), vaikea tehtävä, pähkinä purtavaksi; hankala, vaivalloinen, rasittava, työläs, 
riesa, kiusa

• Lasten pitäminen kurissa se vasta on hankalaa. 
• Siitä on minulle päänvaivaa. 
• Sehän on vaan hyväksi sinulle, että joudut pohtimaan vaikeita asioita hänen kanssaan.  

 

 

510.

sipuli

• Miksi itket? Ai, olet pilkkonut sipulia. 
• Äiti istuttaa kukkasipuleita joka syksy. 
• Kylläpä suusi lemuaa valkosipulilta. 
• Hampurilaisen välissä oli runsaasti sipuliviipaleita.  
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511.

 

käden ei tarvitse koskettaa nenää, vaan viittoman paikka voi olla myös lähellä nenänpäätä

vika, viallinen, vioittunut, vioittuma; virhe, virheellinen; rikki, rikkinäinen, rikkoutuma, 
rikkouma, vaurio, vaurioitunut, vahingoittunut, vahingoittuma

• Missähän vika mahtaa olla? 
• Minussa taitaa olla jotakin vialla, kun en ole onnistunut lapsenteossa. 
• (arkikielinen:) Sun vika, kun lautanen meni rikki! 
• Videonauhuri on ollut niin usein rikki, että sitä on turha korjata enää.  

 

 

512.

1. lusikka 
2. jogurtti, jukurtti

• Palkintolusikka, jonka sain ensimmäisenä palkintona, on varresta hopeaa ja päästä kultaa. 
• Katso reseptistä, pitikö olla teelusikallinen vai ruokalusikallinen? 
• Älä sekoita vispilällä, parempi sekoittaa lusikalla.  
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513.

 

1. joulu, jouluna, jouluinen 
2. joulukuu, joulukuussa, joulukuinen tässä merkityksessä viittoman perään voidaan liittää artik-

kelin 121 viittoma

• Sopiiko sinulle tulla meille jouluaaton aterialle? 
• Ostan joululahjat hyvissä ajoin joulukuun alussa, sillä en kestä kauppojen tungosta 

joulunaluspäivinä. 
• Nyt on joulu, ja joulupukki tulee pian.  

 

 

514.

 

joulupukki

• Tontut ovat joulupukin apulaisia. 
• Joulupukki asuu Korvatunturilla. 
• Lapset ryntäsivät ikkunaan ja katselivat silmät ymmyrkäisinä, kun joulupukki ajoi 

porovaljakolla taivaan halki.  
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515.

arkikielinen

naurattaa (minua naurattaa), pidättää naurua, pidätellä naurua; huvittaa (minua huvittaa), 
huvittava, huvittunut

• (arkikielinen:) Sori nyt, kun mua huvittaa... Olet niin hassun näköinen. 
• Sinulla sitten on aina pilke silmäkulmassa! 
• Joskus ei saa millään naurua pidätetyksi, vaan remahtaa nauramaan täyttä päätä.  

 

 

516.

 

käsimuoto voi olla myös § tai g

äiti; (eläimistä:) emo; (lastenkielessä:) äiskä; (slangissa:) mutsi

• Äiti tuli! 
• Nyt on äidinkieltä, ja opiskelemme, millainen on viittomakielen viittomajärjestys. 
• Ylihuomenna on äitienpäivä. 
• Hän on tuon naisen tytär. 
• Kanaemolla on pesässä paljon munia, joita se hautoo hellästi ja huolehtivasti.  
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517.

  

äidinkieli, äidinkielinen; (kouluaineesta arkikielessä:) äikkä

• Äidinkielentunnilla kirjoitetaan nyt aine. 
• Hänen ammattinsa on äidinkielenopettaja. 
• Äidinkieleni on viittomakieli.  

 

 

518.

 

sauna, saunoa

• Kyllä noissa kerrostaloyksiössä on saunat. 
• Uimahallissa on käytävä suihkussa ennen saunaan menoa.  
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519.

liike voi olla myös pieni ympyräliike vaakatasossa, jolloin käsi taipuu ranteesta ja kämmen on itseen 
päin

vappu, vappuna

• (arkikielinen:) Viime vappuna juhlin todella rajusti, ja seuraavana aamuna oli niin kova 
kankkunen, että olin aivan puolikuollut. 

• Vapunpäivänä on mukava katsella valkolakkien kirjomaa väkijoukkoa. 
• Muista ostaa ilmapalloja ja serpentiiniä vapuksi! 
• Muistatko, kun kuurojenyhdistyksellä järjestettiin aikoinaan Miss Vappu -kilpailu?  

 

 

520.

vasara

• Aikaisemmin naulattiin vasaralla, mutta nykyään käytetään naulainta. 
• Puusepänverstaassa on useita vasaroita. 
• Kirvesmies ei tule toimeen ilman vasaraa. 
• Onko sinulla sellaista vasaraa, jolla voi irrottaa nauloja?  
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521.

liike tuotetaan pyörittämällä kättä ranteesta

1. keittiö; keittäjä; vispilä 
2. vatkata, vatkaus, vispata, vispaus, vispilöidä; vaahdottaa, vaahdotus; sekoittaa, sekoitus, 

sekoite, seos tässä merkityksessä viittomaa voi muunnella aspektuaalisesti

• Mummo vatkasi kermavaahdon kakun päälle. 
• Nuoripari muutti kahden huoneen ja keittiön vuokra-asuntoon.  

 

 

522.

käsimuoto voi olla myös K

1. metri; (tunnus:) m; metrinen käsimuoto voi olla myös g; liike voi ulottua olkavarteen 

2. kangas, kankainen; tekstiili

• Poika sai hyvän tuloksen pituushypyssä: viisi metriä! 
• Tuo koripalloilija on ainakin kaksimetrinen. 
• Tuo kangasliike myy todella huonolaatuisia kankaita. 
• Afrikassa naiset pukeutuvat kauniisti kietomalla kankaan ylleen.  
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523.

 

1. kallis, kalleus, hinnakas, hintava; kallisarvoinen, arvokas 
2. hyvin kallis, erittäin kallis, todella kallis; (arkikielessä:) tosi kallis, mielettömän kallis, hirvit-

tävän kallis; hyvin kallisarvoinen, hyvin arvokas viittoma saa tämän merkityksen, kun huulio on 

esimerkiksi [B] tai [hyy]

• Kun olin hiljattain ravintolassa syömässä, ruoka ei ollut hirveän kallista. 
• Tokiossa elinkustannukset ovat korkeat. 
• Upporikkaan perheen rouvalla oli todella kallisarvoinen, uhkea sormus.  

 

 

524.

molempien käsien käsimuoto voi olla myös p; vertaa artikkelin 1027 viittomaan

elokuu, elokuussa, elokuinen

• Kouluvuosi alkaa ammattikouluissa elokuun alussa ja peruskouluissa kuun puolivälissä. 
• Yleisurheilun Suomi–Ruotsi-maaottelu pidetään yleensä elokuun loppupuolella.  
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525.

piirtää, piirustus, piirros; piirrellä, piirtely; piirustaa, piirustella, piirustelu; piirtäjä; graafikko, 
graafinen

• Sinä siis ilmoittaudut mukaan piirustuskilpailuun. 
• Hän on todella taitava piirtämään pilakuvia. 
• Minun tekisi mieli mennä piirustuskurssille. 
• Katsomme tänään arkkitehdin kanssa tulevan talomme piirustuksia.  

 

 

526.

kondomi; (arkikielessä:) kortonki, kortsu, kumi

• Kondomia käyttämällä välttyy sukupuolitaudeilta. 
• (arkikielinen:) Poikaporukka hullutteli kortsulla, täytti sen vedellä, veti solmuun ja linkosi 

menemään. 
• Miksei nainenkin voisi laittaa kondomia paikalleen eikä vain mies?  
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527.

käsimuoto voi olla myös å

paperi, paperinen

• Olisiko sinulla aikaa käydä läpi tämä paperipino? 
• Paperiteollisuus on hyvin tärkeä Suomelle. 
• (alatyylinen:) Voi perkele, vessapaperi on loppu! 
• Iso ilmoitustaulu on aivan papereiden peitossa.  

 

 

528.

ei-dominoivan käden käsimuoto voi olla p

banaani

• Banaanin leikkauspinta muuttuu vähitellen ruskeaksi. 
• Ulkomaisista banaanilaatikoista voi joskus löytyä hämähäkki tai käärme.  
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529.

voidaan viittoa myös ilman ei-dominoivaa kättä, jolloin sormien suunta voi olla etuviistoon vasem-
malle

avain

• Väänsin ja väänsin avainta lukossa, kunnes huomasin, että olin yrittänyt päästä sisään 
väärällä avaimella. 

• Lapsille laitetaan avain kaulaan roikkumaan. 
• (arkikielinen:) Löin auton oven kiinni ja – helkkari – tajusin avainten jääneen autoon!  

 

 

530.

käsimuoto voi olla myös p; viittoman eteen voidaan liittää artikkelin 1072 viittoma

sateenvarjo, sateensuoja, varjo; (arkikielessä:) sontsa, sontikka

• Sateenvarjoni kääntyi nurin myrskyisässä tuulessa. 
• Noista sateenvarjoista ei mikään miellytä minua. Haluaisin varjon, jossa on reilu puinen 

kahva.  
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531.

kattila, kasari

• Villalangat värjättiin vihreiksi suuressa kattilassa kiehuvassa väriaineessa. 
• (arkikielinen:) Ostin kattilan, mutta pahus vieköön, kauppaan ei sisältynytkään kantta! 
• Lapsista on hauskaa käyttää ylösalaisin käännettyä kattilaa rumpuna.  

 

 

532.

 

käsimuoto voi olla myös p

lapio

• Oven edessä on iso kinos lunta. Onko missään lapiota? 
• Annan joululahjaksi veljenpojalleni muovisen lapion.  
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533.

1. pölynimuri, imuri 
2. imuroida, imurointi posket voivat olla lommolla

• Imurissa on todella heikko imukyky. 
• Rikkaimurilla on kätevä imuroida leivänmurut keittiön pöydältä.  

 

 

534.

liike voi olla pyörivä liike joko ranne- tai kyynärnivelestä

1. juhlia, viettää juhlaa, juhla, juhlat, juhlinta; festivaali, festivaalit; tilaisuus; kutsut, kekkerit, 
kestit; (arkikielessä:) kemut, pippalot; (slangissa:) bileet, bailut, bailata; huvitella, huvittelu 

2. juhlava, juhlallinen huulio [hyy] tai [yy]; liike voi olla laaja ja hidas

• Onko kokouspäivän iltana illanvietto tai jotain muuta mukavaa ohjelmaa? 
• Olemme valmistelemassa hänelle yllätysjuhlia syntymäpäiväksi. 
• Minulla ei ole kunnollista juhlapukua. 
• Ennen vanhaan järjestettiin usein suuria juhlia, nykyään sellaisia on enää harvoin.  
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535.

 

myös yksikätisenä; käsimuoto voi olla myös å

kaappi, komero; aukaista kaappi, aukaista komero, avata kaappi, avata komero

• Olohuoneessa on hassunkurinen pieni viinakaappi. 
• Mummon keittiössä on uudet kaapit. 
• Pesuaine on tiskipöydän alakaapissa.  

 

 

536.

 

käsimuoto voi olla myös g

1. muuttaa, muuttua, muutos; vaihtaa, vaihtua, vaihto, vaihdos 
2. muuttaa täysin, muuttua täysin, muuttua kokonaan, muuttua läpikotaisin, täydellinen 

muutos, läpikotainen muutos; vaihtaa kokonaan toisenlaiseksi, vaihtaa täysin; muuttaa täysin, 
vaihtua täysin huulio [B]

• Kylläpä olet muuttunut! 
• Tämä organisaatio on vanhanaikainen. Sitä pitäisi uudistaa. 
• Olen muuttanut kotini sisustuksen täysin. 
• Meidän toimenkuvamme on muuttunut kokonaan aikaisempaan verrattuna.  
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537.

liesi, hella

• Kesämökin vanha kaasuhella meni rikki, ja sen tilalle vaihdettiin sähköliesi. 
• Pakettiauton sisällä oli pienoiskoti, jossa oli jopa pieni keittotaso. 
• Minun on pakko mennä kotiin tarkistamaan, ettei hellan levy ole jäänyt päälle.  

 

 

538.

 

viittoman eteen voidaan liittää artikkelin 464 viittoma

jääkiekko, pelata jääkiekkoa, jääkiekkoilija; (arkikielessä:) lätkä, pelata lätkää; (jääkiekosta 
lajina:) kiekko, kiekkoilija, pelata kiekkoa

• Jääkiekko-ottelun peliaikaa on jäljellä enää viisi sekuntia, kun hyökkääjä nousee kentän yli 
ja laukaisee – voittomaalin! 

• (arkikielinen:) Isälle tulee kiire telkkarin ääreen, kun sieltä tulee lätkää.  
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539.

liike tuotetaan pyörittämällä käsiä ranteesta

1. polkupyörä, pyörä; (slangissa:) fillari 
2. ajaa polkupyörällä, pyöräillä, pyöräily, polkea polkupyörää, polkea; (slangissa:) fillaroida tässä 

merkityksessä viittomaa voi muunnella aspektuaalisesti

• (slangia:) – Millanen fillari sulla on? – Kilpapyörä. 
• Poikani säikyttelee minua kiilaamalla pyörällä takaa melkein päälleni. 
• Ajelin leppoisasti omassa rauhassa ja annoin muitten kaahata ohi. 
• Kurkkimaan hipsinyt poikajoukko pinkaisi pelästyneenä pakoon pyörillään.  

 

 

540.

liike tuotetaan pyörittämällä käsiä ranteesta; käsimuoto voi olla myös g; viittomaa voi muunnella 

aspektuaalisesti

vaihtaa, vaihtua, vaihto, vaihtuvuus, vaihtokauppa

• Tyttäreni lähti vuodeksi Amerikkaan vaihto-oppilaaksi. 
• Oletko taas vaihtanut autoa!  
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541.

liike tuotetaan pyörittämällä käsiä ranteesta; käsimuoto voi olla myös K; liike voi olla myös 

pyörivä liike kyynärpäästä

1. talous, taloudellinen; kauppa, kaupankäynti, käydä kauppaa, kaupallinen, liiketoiminta, liike-
toimi; (arkikielessä:) bisnes, business, tehdä bisnestä, pyörittää bisnestä; liiketoiminta, liike-
toimi; (arkikielessä:) finanssit (nuorenparin finanssit) 

2. valuutta

• Suomen taloutta rasittaa suuri ulkomaanvelka. 
• Raha-asiani ovat nyt vihdoinkin paremmalla tolalla. 
• Oletko nähnyt valuuttakurssit? 
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542.

 

viittoman jälkiosan liike voi pyöriä myös vastapäivään

ehkäisytabletti; (arkikielessä:) ehkäisypilleri, e-pilleri, pillerit

• E-pillereitä ei syödä vain ehkäisyn takia. Ne myös vähentävät kuukautiskipuja ja tekevät 
kuukautiskierron säännölliseksi. 

• On paljon erilaisia ehkäisytabletteja. 
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543.

1. luulla, luulo suu on mutrussa; pieni pään liike eteenpäin 
2. miettiä, mietintä, tuumia, tuumata, tuumailla, tuumiskella, tuumailu, pohtia, pohdinta, 

pohdiskella, pohdiskelu, harkita, harkinta huulet ovat kevyesti yhteenpuristettuina; kulmat 
kurtistuvat 

3. muistaa, muistella, muistelu; yrittää palauttaa mieleen huulet ovat kevyesti yhteenpuristettuina; 
kulmat kurtistuvat

• Minä luulin, että hoidit ruokaostokset puolestani. 
• Hallitus pohtii kauppojen sunnuntaiaukioloa. 
• Taidankin muistaa väärin, se taitaa olla se toinen…

 

 

 

544.

 

huulio on [aa], jonka aikana hengitetään sisään; viittomaa ei käytetä kysymys- eikä kieltolauseissa

tulla mieleen, tulla sattumalta mieleen, johtua mieleen, juolahtaa mieleen, muistua mieleen, 
muistua, palautua mieleen; pälkähtää päähän, päähänpälkähdys, päähänpisto, mielijohde, 
mieleenjohtuma

• Muistuipa mieleeni, että minun pitää soittaa äidilleni. 
• Onpa hyvä idea. Miten se juolahtikin mieleesi?  
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545.

pää ja vartalo keinuvat kevyesti sivulta sivulle

ennakkoluulo, ennakkoluuloinen, ennakkoluuloisuus; epäluulo, epäluuloinen, epäluuloisuus

• (arkikielinen:) Sä olet aina niin epäluuloinen! 
• Ennakkoluulot ovat lujaan piintyneitä, vaikka syrjintä on laissa kielletty. 
• Ennakkoluuloisuus vähenee, kunhan vain tiedotetaan riittävästi. 
• Hän oli poikkeuksellisen ennakkoluuloton ja tuli rohkeasti juttelemaan kanssani.  

 

 

 

546.

Saksa, saksalainen, saksan kieli, saksa, saksalais-

• Ystäväni on saksalainen. 
• Tämä valmisruoka on tuotu Saksasta. 
• Entisten Itä- ja Länsi-Saksan tilalla on nyt yhdistynyt Saksa. 
• Luen hiki hatussa saksaa, koska olen lähdössä Saksaan töihin.  
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547.

huulio voi olla [Ø]; viittomaa käytetään, kun muistot ovat kielteisiä tai epämiellyttäviä

muistaa, olla muistissa, olla mielessä; muistella jotakin, ajatella menneitä; tulla mieleen, muistua 
mieleen, palata mieleen, palautua mieleen, johtua mieleen, nousta mieleen; saada joku 
muistamaan (se saa minut muistamaan), tuoda mieleen muistoja, herättää muistoja

• Minulla on muistissa lapsuudessa kokemani kärsimykset. 
• Palaavatko ajatuksesi vieläkin siihen liikenneonnettomuuteen, jossa olit? 
• Vanhemmat kuurot muistavat vielä kouluajoiltaan oralistisen opetuksen, kun viittominen 

oli kiellettyä ja siitä rangaistiin lyömällä sormille. 
• Kodista tulee mieleeni kummalliset naapurimme.  

 

 

 

548.

 

arkikielinen

olennainen, oleellinen, keskeinen, merkityksellinen, merkitä eniten; (arkikielessä:) merkata 
eniten; tärkeä, tärkein, pääasia, pääasiassa

• (arkikielinen:) Käyn pubissa vaan juttelemassa kavereideni kanssa, en ryyppäämässä. 
• (arkikielinen:) Hän se aina puuhaa hullun lailla sähkölaitteiden parissa. 
• (arkikielinen:) Onko sulle tärkeintä se, että saat istua johtokunnassa? 
• (arkikielinen:) Minulle merkkaa eniten se, että saan luennolla aiheesta kokonaiskuvan.  

VKSK.book  Page 343  lauantai 2. toukokuu 1998  17:31



344

ghj

 

 

 

549.

 

voidaan viittoa ilman ei-dominoivaa kättä

arvata, arvaus, (ei veikkauspelistä:) veikata, veikkaus, keksiä

• Tietokilpailuun kuului arvausleikki, jossa kierrettiin rastilta toiselle. 
• Arvaapa, mitä on tapahtunut! 
• Arvaa, kuinka vanha olen! 
• Minähän arvasin, ettei hän tulekaan!  

 

 

 

550.

 

1. tarkoittaa, tarkoitus, merkitä, merkitys, merkityksellinen 
2. kiinnostaa (teatteri kiinnostaa minua), kiinnostua, kiinnostunut (olen kiinnostunut teatte-

rista), kiinnostus

• Mitä tuo sana tarkoittaa? 
• (arkikielinen:) Mies vain ryyppää, kun elämä on niin merkityksetöntä. 
• Ovatko nämä merkitykseltään erilaisia? 
• Hei, ei veljesi tarkoittanut pahaa, se oli vahinko! 
• En aluksi pitänyt työstä, mutta vähitellen se alkoi kiinnostaa minua.  
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551.

 

ilmaisun alkuosan käsimuoto voi olla myös n

usko, uskoa, olla uskossa, uskova, uskovainen, uskonnollinen

• Minusta tuntuu, että sinä et ole aito uskovainen. 
• Uskova ihminen luottaa täysin Jumalaan. 
• Juttelin kahvilla hyvin seesteisen näköisen naisen kanssa. Asiaa kysyttyäni hän kertoi 

olevansa uskossa.  

 

 

 

552.

 

posket ovat pullistuneina ilmaisun jälkimmäisen osan aikana; ilmaisun jälkimmäisen osan voi viittoa 
yksikätisenä; arkikielinen

(arkikielessä:) ottaa päähän (minua ottaa päähän), pänniä (minua pännii), tolkutonta, kahelia, 
kahjoa, karseata, karseeta, kaameaa, kaameeta, tärähtänyttä, kaistapäistä, älyvapaata, älytöntä; 
(slangissa:) pimeätä, pimeetä, sumeeta; ei tajua (mä en tajuu tollasta), ei bonjaa (mä en bonjaa 
tollasta)

• Yritin jutella naisen kanssa, mutta hän ei kuunnellut, vaan meni pois nokka pystyssä. 
Käsittämätön tyyppi! 

• (arkikielinen:) Tuo mies vahasi autonsa viime viikolla ja on taas vahaamassa. Älyvapaata! 
• (arkikielinen:) Onkohan tuo nainen ihan kaistapäinen? Turkki päällä keskellä kesää! 
• (arkikielinen:) Voi räkä! Mitä toi hurtta mua seurailee?  
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553.

 

posket ovat pullistuneina yhdysviittoman jälkimmäisen osan aikana; voidaan viittoa ilman yhdys-
viittoman ensimmäistä osaa

itsepäinen, itsepäisyys, omapäinen, omapäisyys, härkäpää, härkäpäinen, jäärä, jääräpää, jäärä-
päinen, jukuripää, jukuripäinen, uppiniskainen, jäykkäniskainen; itsepintainen, peräänanta-
maton, hellittämätön, lannistumaton, luja, lujaluonteinen, lujatahtoinen, pysyä lujana, pysyä 
kannassaan (minä pysyn kannassani), ei anna periksi (minä en anna periksi), ei luovuta (minä en 
luovuta), pitää päänsä (hän pitää päänsä), sisu, sisukas, sisukkuus

• Tunnen hyvin hänen peräänantamattoman luonteensa. 
• Olet sinä yksi jääräpää, kun vieläkin jaksat kaivella niitä vanhoja asioita! Se on ihan 

turhaa. 
• Lapsi ei millään suostunut menemään nukkumaan. 
• Syksyn kylmien saavuttua kaikki kasvit kuolivat lukuun ottamatta yhtä kukkaa, joka 

sinnikkäästi pysytteli elossa. 
• Lehmä harasi itsepäisesti vastaan, kun sitä vietiin ulos.  

VKSK.book  Page 346  lauantai 2. toukokuu 1998  17:31



347

 

 

 

554.

 

monikko voidaan muodostaa viittomaa toistamalla

uskonto, -uskoinen; kristinusko, kristillinen usko, kristitty, kristinuskoinen, kristillinen; uskova, 
uskovainen

• Poikani menee ensi viikolla Turun Kristilliseen Opistoon. 
• Maailmassa on lukuisia uskontoja, esimerkiksi kristinusko, islamilaisuus ja buddhalaisuus. 
• Hän on tosi uskovainen ja käy ahkerasti kirkossa.  

 

 

 

555.

 

huulio [pi]; arkikielinen

pitää, pitää kovasti, välittää, rakastaa; (arkikielessä:) tykätä; (slangissa:) digata (minä diggaan)

• (arkikielinen:) Tykkäätkö laskettelusta? 
• (arkikielinen:) Nukkuminen on yksi lempihommistani. 
• (arkikielinen:) Tuo upea auto on makuuni, toi toinen taas on ihan mälsä. 
• (arkikielinen:) Olisi kivaa, jos töissä olisi sellainen hyvä henki, mutta kun ei niin ei. 
• (arkikielinen:) En välitä niin kauheasti telkkarin katsomisesta.  
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556.

huulio voi olla: huulet kevyesti yhteenpuristettuina, [pi], [pø] tai [B]

unohtaa, unohtua, unohdus

• Unohdin ilmoittautua leirille. 
• Anteeksi, unohdin palauttaa kasetin. 
• Äiti ajoi autoa, kun tyttö äkkiä huudahti: –Kissa unohtui kotiin! 
• Aina minä unohdan nauhoittaa tuon ohjelman!  

 

 

 

557.

 

käsimuoto voi olla g koko viittoman ajan

ei osaa; ei ymmärrä, ei käsitä, ei tajua, ei oivalla

• En osaa ajaa autoa. 
• Anteeksi, mutta nyt en ymmärrä. Voisitko toistaa? 
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558.

hullu, hulluus, järjetön, järjettömyys, älytön, älyttömyys, mielipuoli, mielipuolinen, mielipuo-
lisuus, mieletön, mielettömyys, sekapäinen, sekopäinen, sekopää, hölmö, hölmöys; (arkikie-
lessä:) tolkuton, tärähtänyt, kaheli, kahjo, kaistapää, kaistapäinen

• (arkikielinen:) Hän ajoi moottoritiellä täysin piittaamattomasti kahtasataa. Todella kaista-
päistä! 

• Kuinka voi olla niin hullu, että muuttaa noin huonosti rakennettuun taloon! 
• Mummo oli jäädä jalkoihin, kun ihmiset ryntäilivät sekopäisinä suuressa alennusmyyn-

nissä. 
• Kuinka järjetöntä se onkaan, kun teollisuus saastumisesta piittaamatta laskee jätevetensä 

suoraan vesistöön.  

 

 

 

559.

 

viittoman alkuosa voi jäädä pois

lukio; ylioppilas; yliopistollinen, akateeminen

• En jaksanut enää jatkaa lukiossa, joten keskeytin opintoni. 
• Asuin opiskeluaikana ylioppilaskylässä. 
• Ylioppilaskirjoitukset järjestetään paitsi keväisin myös aina syksyisin. 
• Mitä opiskelet yliopistossa?  
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560.

 

arkikielessä huulio voi olla [B]

on kuullut (minä olen kuullut), on saanut tietää (minä olen saanut tietää), on kerrottu (minulle 
on kerrottu)

• Kuulin sellaista, että olisit ollut uskoton. 
• Kuulin toisilta, että olet saanut vakituisen työpaikan.  

 

 

 

561.

kun tarkoitetaan molempia silmiä, silmäparia, kosketetaan kumpaankin poskeen

silmä

• Silmässäni on roska. 
• Pojallani on erikoiset silmät: toinen silmä on vihreä ja toinen ruskea.  
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562.

 

ilmaisun jälkimmäisen osan huulio on [ap]

nähdä omin silmin, nähdä itse, todistaa omin silmin, olla todistamassa, olla näkemässä kun 
jotakin tapahtuu, olla toteamassa kun jotakin tapahtuu, olla silminnäkijänä

• Näin presidentti Mauno Koiviston ilmielävänä ja sain vielä kätelläkin häntä. 
• Sain eilen nähdä omin silmin valtavan amerikkalaisen laivan.  

 

 

 

563.

 

liike voidaan tehdä kaksi kertaa

korva, korvat, -korvainen

• Lapsella on paha korvatulehdus. 
• Dumbo-norsulla on suuren suuret korvat.  
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564.

 

aina; kaiken aikaa, koko ajan, joka hetki, alituisesti, alituiseen, alinomaa, alati, koko ajan; joka 
päivä; (järjestysluvun yhteydessä:) joka (joka toinen, joka kolmas)

• Hän valehtelee aina. Sellaista inhoan! 
• Opetusmateriaalista on alituinen pula, koska materiaalin tekoon ei saada avustusta. 
• Joku väitti, että nykyään jo joka toinen nuori käyttää huumeita.  

 

 

 

565.

  

käsimuoto voi olla myös g koko ilmaisun ajan; ilmaisun jälkimmäisessä osassa voi olla pieni 

päännyökkäys

on kuullut (minä olen kuullut), on saanut tietää (minä olen saanut tietää), on kerrottu (minulle 
on kerrottu)

• Joko kuulit, että hän on saanut vauvan? 
• (arkikielinen:) Joo, kyllä mä olen kuullut siitä jo.  
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566.

kuulla, kuulo, kuuleva

• Pystytkö kuulemaan? 
• Ei, en minä ole kuuleva vaan kuuro! 
• En todellakaan halua käyttää sanaa kuulovammainen. 
• Minusta ei ole mukava mennä kuulontutkimukseen.  

 

 

 

567.

 

paikka voi olla alempana poskella

kuuleva

• Onkohan hän kuuleva? 
• Sinä oletkin kuuleva! Luulin sinua kuuroksi. 
• Perhekurssi on tarkoitettu kuuleville vanhemmille ja heidän kuuroille lapsilleen.  
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568.

 

käsimuoto voi olla myös @ tai z

kuuro, kuurous

• Kuurojen kulttuuripäivät ovat aina kahden vuoden välein. 
• Tuo nainen on vahvasti kuurotietoinen. 
• Kyllä, olen täysin kuuro. 
• Kuurojen ja kuulevien maailmat ovat erilaiset.  
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569.

ilmaisun alkuosan liike voi olla vain kertaliike poskelle; ilmaisun jälkimmäinen osa voi olla sama 
kuin artikkelissa 746

Kuurojen Liitto (Suomen kuurojen liiton virallinen nimi: Kuurojen Liitto ry), kuurojen liitto

• Kuurojen Liitto ry perustettiin v. 1905. 
• Kuurojen Liiton liittokokoukseen kokoontuu paljon kuuroja.  
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570.

 

kuukautiset, kuukautisvuoto, kuukautis-; (slangissa:) menkat, menkut, mensikset, mensat; 
menstruaatio

• Tyttöjen kuukautiset alkavat 11–15-vuotiaina. 
• Kaupoissa on myytävänä paljon erilaisia kuukautissiteitä ja tamponeja.  

 

 

 

571.

 

huulio voi olla [phyy] tai [phuu]; käytetään varsinkin arkikielessä

ei välitä, ei piittaa, ei ole millänsäkään, ei perusta; viis veisata, antaa palttua; (arkikielessä:) antaa 
piupaut; ei innosta (urheilu ei innosta minua), ei kiinnosta; piittaamaton, välinpitämätön

• (arkikielinen:) Äänestäminen ei kiinnosta mua tippaakaan! 
• Minä viis veisaan mistään harrastuksesta. 
• Minua tympii tuon opettajan tunnit, kun se on niin kuiva tyyppi. 
• Kiinassa poljetaan ihmisoikeuksia.  
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572.

 

liike voi olla myös suora liike kyynärpäästä

eilen, eilispäivänä, eilinen, eilispäivä, eilispäiväinen; edellisenä päivänä, edellinen päivä, edellis-
päiväinen

• Se siis oli jo eilispäivänä, vaikka luulin että tänään! 
• Olikohan se nyt viime vai toissa yönä, kun ravintola paloi?  

 

 

 

573.

 

huomenna, huomispäivänä, huominen, huomispäivä, huomispäiväinen; seuraavana päivänä, 
seuraava päivä

• (arkikielinen:) Mulle ei tullut selväksi milloin se on: tänään vai huomenna? 
• Voidaanko saunoa huomenillalla? 
• Ei voi koskaan tietää, näkeekö seuraavaa aamua.  
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574.

  

viittoman merkitys voimistuu esimerkiksi, kun huulio on kevyt [B]

1. kuuluisa, kuuluisuus, maineikas, maineikkuus, nimekäs, kuulu, tunnettu; (arkikielessä:) 
julkkis 

2. maine

• Kuinka on mahdollista, ettet tunne tätä kuuluisaa merkkiä! 
• Elokuvassa esiintyi monta todella nimekästä näyttelijää. 
• (arkikielinen:) Mitä tekisit, jos joku julkkis tulisi noin vain juttelemaan sinulle? 
• Kuninkaan on oltava tarkka maineestaan.  

 

 

 

575.

 

huulet voivat olla kevyesti yhteenpuristettuina

ei ole kuullut (minä en ole kuullut asiasta), ei tiedä (minä en tiedä asiasta)

• En tiedä asiasta mitään. 
• Minulla ei ole aavistustakaan, järjestetäänkö teatterifestivaalit vai ei.  
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576.

 

kohteliaan kysyvä ilme

(tervehdittäessä:) mitä kuuluu; kuinka voit, kuinka voitte

• Mitä kuuluu? 
• Mitä vaimollesi kuuluu?  

 

 

 

577.

1. sininen, sini, sinisyys 
2. voimakkaan sininen, kirkkaansininen, kirkkaan sininen, syvänsininen, syvän sininen, sähkön-

sininen, taivaansininen poskelta eteenpäin suuntautuva voimakas kertaliike, jonka aikana 

käsimuoto muuttuu g → k 

3. sinertävä, sinervä, sinertää, siniseen vivahtava, vivahtaa siniseen toistuva, hyvin pieni liike; 
silmät sirrillään

• Ottaisin mieluummin tummansinisen kuin vaaleansinisen puseron. 
• Ulkona on aivan sininen taivas. 
• Sininen ruusu on hyvin harvinainen.  
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578.

 

eilen, eilispäivänä, eilinen, eilispäivä, eilispäiväinen; edellisenä päivänä, edellinen päivä, edellis-
päiväinen

• (arkikielinen:) Mitä sä menit sanomaan, että me muka tapasimme eilen! 
• Viime kesänä tapasin naisen, jolla oli silmä mustana. Hän kertoi tuntemattoman miehen 

lyöneen häntä nyrkillä silmään edellisenä päivänä. 
• Älä haikaile menneitä vaan elä tätä päivää!  

 

 

 

579.

haista, haistaa, haju, hajuinen; lemu, lemuta; (arkikielessä:) haisu

• Täällä on jokin outo haju – haistatko sinä sen? 
• Pidän kovasti kuminan hajusta. 
• (arkikielinen:) Koira lemuaa hirveelle – sitä ei ole varmaan koskaan pesty.  
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580.

 

mustasukkainen, mustasukkaisuus, mustankipeä, mustankipeys; kateellinen, kateus

• Mies saa sietää mustasukkaista, kahlitsevaa vaimoaan. 
• Kaksi mustasukkaista tyttöä riitelee ja tappelee raivoisasti pojasta. 
• Ei, mutta sinähän olet selvästi mustasukkainen!  

 

 

 

581.

nenä; (arkikielessä:) nokka

• Ihmisten nenät ovat niin erilaisia: toisilla on pitkä ja terävä, toisilla pieni pystynenä ja 
toisilla taas iso kotkannenä. 

• Mies antoi nyrkillä sellaisen tällin, että nenä murskaantui. 
• Nokkani on niin tukkoinen, että minun on vaikea hengittää. 
• Kissanpennulla on söpö, punainen nenänpää.  
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582.

 

ylpeä, ylpeys, ylpeillä, tuntea ylpeyttä; kopea, koppava, korskea, pöyhkeä, ylimielinen; (arkikie-
lessä:) leuhka, leuhkia

• Kummipoika esitteli ylpeänä pottaansa ennen kuin kaatoi kakan pois. 
• Isokokoinen kukko käyskentelee kanalassa mahtavana ja ylväänä. 
• Te kuurot voitte olla syystä ylpeitä, sillä teillä on oma kieli, historia ja kulttuuri. 
• Nainen on muuttunut niin koppavaksi naimisiinmenonsa jälkeen.  

 

 

 

583.

 

1. huono, huonous, kehno, kelvoton, onneton, epäkelpo 
2. paha, pahuus, häijy, häijyys, ilkeä, ilkeys 
3. väärä, väärin, vääryys; virhe, virheellinen, virheellisyys, erheellinen, erheellisyys, paikkansapi-

tämätön

• (arkikielinen:) – Sä oot tyhmä! – Minäkö tyhmä? 
• Käsityötunnilla tyttö huomasi kutimessaan virheen ja joutui purkamaan. 
• Sinä ymmärsit väärin, mitä minä viitoin. 
• Satu kertoo pahasta peikosta. 
• Sinulla on onneton vaatemaku!  
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584.

  

huonokuuloinen, huonokuuloisuus

• Kuulonhuoltoliitto järjestää kesäleirejä huonokuuloisille. 
• Jotkut huonokuuloiset viittovat todella sujuvasti. 
• Kuulonhuoltoliitossa viitotaan sananmukaisesti ”kuulonhuoltoliitto”, mutta kuurot 

viittovat ”huonokuuloisten liitto”.  

 

 

 

585.

huulet voivat tehdä pieniä maiskuttavia liikkeitä

maku, makuinen; maistaa, maistua

• Voi, miten hyvältä tämä lakkajäätelö maistuukaan! 
• Saisinko maistaa tuota? 
• Ruoka on ihanan makuista, maistapa sitä! 
• Ruoka on ihan mautonta.  
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586.

 

huulio on [ka] tai [š  a]; pää nyökkää kevyesti; käsimuoto voi olla myös a

kovin pieni, erittäin pieni, mitättömän pieni, surkean pieni, mitätön, olematon, pikkuriikkinen, 
pikkiriikkinen, vähäinen; vähän, todella vähän, niukasti, ei nimeksikään, mitättömän vähän, 
olemattoman vähän, surkean vähän

• Sielläpäin missä minä asun, on vain vähän lunta. 
• Teatteriyleisöä ei ollut juuri nimeksikään. 
• Menin ravintolaan syömään, ja sain harmikseni surkean pienen annoksen. 
• Kyllä ottaa päähän, kun sain niin onnettoman vähän palkkaa.  

 

 

 

587.

1. öljy, bensiini; (arkikielessä:) bensa 
2. herne

• Oliiviöljy on paras ruokaöljy. 
• (arkikielinen:) Setä lähti bensa-asemalle tankkaamaan. 
• Onko teillä kotona sähkö- vai öljylämmitys? 
• Söin hernekeittoa.  
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588.

suloinen, herttainen, viehkeä, viehättävä, sievä, soma; (arkikielessä:) nätti, söpö, söpöläinen, 
söötti

• Tapasin viehättävän, kauniin tytön, jonka kanssa oli mukava jutella. 
• Tuo pieni kukka on niin soma. 
• Lapset antoivat minulle hellyttävän itse piirtämänsä kuvan. 
• Suloinen koiranpentu taapertaa suuret luppakorvat heiluen.  

 

 

 

589.

 

huulet voivat olla kevyesti yhteenpuristettuina

1. maku, maistua, maittaa, maukas, makoisa, maistuva, maittava, herkullinen, hyvä, hyvänma-
kuinen 

2. tehdä mieli (minun tekee mieli, minun tekee mieleni)

• En yleensä pidä kasviksista, mutta maistoin kuitenkin. Nehän maistuivatkin hyviltä! 
• – Maistuuko saksalainen olut sinusta hyvältä? – Aika kummalliselta. 
• (arkikielinen:) Minun tekee mieli päästä lenkille. 
• (arkikielinen:) Katsopa tuota kaunista naista. Tekisi mieli iskeä se.  
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590.

kynttilä

• Kirkko oli kauniisti kynttilöin koristeltu. 
• Sähkökatkon takia tuli aivan pimeää. Sain sytytettyä kynttilän, joka valaisi mukavasti. 
• Joulun aikaan jotkut valavat itse kynttilöitä. 
• Isot kynttilät palavat kauan.  

 

 

 

591.

 

1. olla hiljaa, olla vaiti, vaieta, olla puhumatta; pitää suunsa kiinni, sulkea suunsa; vaitonainen, 
vaitelias, vähäpuheinen, harvasanainen 

2. vaientaa, hyssytellä, hyssyttely; (kehotuksissa:) hys, shh; (käskyissä:) ole hiljaa, vaiti

• Ole nyt hiljaa, äläkä huuda! 
• Tuttavallani on tapana haukkua minua, mutta minä vain kuuntelen vaitonaisena. 
• Yritin keskustella hänen kanssaan, mutta kun siitä ei tullut mitään, niin pidin suuni 

kiinni. 
• (halventavaa kielenkäyttöä:) Pidä turpasi tukossa, en jaksa kuunnella!  
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592.

 

liike voidaan tehdä kaksi kertaa

hammas

• Kävin hammaslääkärissä tarkistuttamassa hampaani. Minulla ei ollut yhtään reikää. 
• Pyöriskelin yön unettomana, kun hammastani särki ja jomotti.  

 

 

 

593.

  

käsimuoto voi olla koko viittoman ajan s

puheenjohtaja

• Kokouksen avasi varapuheenjohtaja. 
• Tiedätkö, kuka oli Kuurojen Liiton hallituksen ensimmäinen naispuheenjohtaja? 
• Kokouksen puheenjohtaja jakaa puheenvuorot. 
• (arkikielinen:) Kuurojenyhdistyksen vaalikokouksesta ei meinannut tulla mitään, kun 

kukaan ei halunnut puheenjohtajaksi.  
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594.

käydä koulua, olla koulussa, koulunkäynti

• En ole enää koulussa. 
• Olen vielä koululainen. 
• Kävin ammattikoulua kolme vuotta. 
• Oletko nyt lähdössä kouluun?  

 

 

 

595.

 

huulio on [ap] tai [aap]

käskeä, käsky, määrätä, määräys, komentaa, komento, pakottaa tekemään, panna tekemään, 
laittaa tekemään; (arkikielessä:) pistää tekemään

• (arkikielinen:) Pomo määräsi minut hommiin, ja minä tottelin nöyrästi. 
• Äiti komensi tyttärensä tiskaamaan astioita, ja tämä ryhtyi työhön pitkin hampain. 
• Opettaja määräsi pojan 10 kilometrin lenkille.  
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596.

 

  

 

voidaan viittoa myös ilman yhdysviittoman ensimmäistä osaa

 

puolukka; 

 

(murteissa:)

 

 puola

 

•

 

Puolukka

 

 on maultaan voimakkaan kirpeä. 
• Maksalaatikko on hyvää 

 

puolukka

 

soseen kanssa. 
• Ensi syksynä koko meidän perhe lähtee sukulaisten kanssa 

 

puolukka

 

metsään.  

 

 

 

 

 

597.

 

riittää, riittävästi, riittämiin, riittävän paljon, tarpeeksi, kylliksi, kyllin

 

• Näin pieni ruoka-annos 

 

ei

 

 kyllä 

 

riitä

 

 minulle! 
• Luuletko, että 

 

riittää

 

, jos otan mukaan 500 mk käteistä? 
•

 

Riittää

 

 jo, lopeta tuo pälpätys! 
• Meissä viidessä 

 

on

 

 ihan 

 

tarpeeksi

 

.  
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598.

 

 

 

posket pullistuvat

 

yllin kyllin, kylliksi, kyllin, runsaasti, valtavan paljon, tarpeeksi, riittämiin, riittävästi, suuressa 
määrin, huomattavasti, kovasti, kosolti, viljalti

 

• Onko tankissa 

 

tarpeeksi

 

 bensaa? 
• Tullessani Lappiin siellä oli 

 

valtavan paljon

 

 lunta. 
• Oli todella inhottavaa kävellä 

 

niin kovin

 

 roskaisessa metsässä. 
•

 

Olen nyt varoissani

 

, joten tarjoan kaikille.  

 

 

 

 

 

599.

 

1. puhua, puhe, puhella, jutella, kertoa, pakista; 

 

(murteissa:)

 

 haastaa, haastella 
2. kutsua joksikin, sanoa joksikin, nimittää

 

•

 

Puhe

 

terapiaan ei ole pakko mennä. 
• Kuuroista ei tunnu hyvältä, jos korostetaan 

 

puhumista

 

 viittomakielen kustannuksella. 
•

 

Sanotaan

 

 nyt vaikka kello neljältä – sopiiko se? 
• Carl Oscar Malmia 

 

kutsutaan

 

 kuurojenopetuksen isäksi.  
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600.

 

 

 

hampaat, hampaisto; hampaallinen

 

• Tarkastuksessa 

 

hampaistani

 

 löytyi kamalan paljon reikiä, yhteensä kymmenen. 
• Harmaat paikat voi vaihtaa valkoisiksi, omien 

 

hampaiden

 

 värisiksi. 
• (arkinen:) Miehellä oli kamalan risat ja likaiset 

 

hampaat

 

, koko purukalusto paksun 
tahman peitossa. 

• Krokotiililla on pitkä rivi isoja ja teräviä 

 

hampaita

 

.  

 

 

 

 

 

601.

 

hammasharja; hampaiden pesu

 

•

 

Hammasharja

 

 suositellaan vaihdettavaksi kolmen kuukauden välein. 
• Hoitaja näyttää isojen tekohampaiden avulla, miten 

 

hammasharjaa käytetään

 

. 
• Koska 

 

hammas

 

tahna oli loppunut, harjasin hampaat pelkällä vedellä. 
• Vanhalla 

 

hammasharjalla

 

 voi talvella puhdistaa kengät.  
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602.

 

 

 

huulio on [ph

 

uu

 

] tai [p

 

uu

 

]; viittoman liike suuntautuu sanojaan tai puhujaan päin

 

sanoa, sanotaan, puhua, puhutaan, mainita, väittää; saada tietää kuulopuheena; 

 

(leikillisessä 
kielessä:)

 

 saada tietää puskaradion kautta

 

• Kirjassa 

 

sanotaan

 

, että Raoul Wallenbergiä ei ole löydetty. Hänen kohtalonsa on selvittä-
mättä. 

• Hän 

 

väittää

 

 sinua varkaaksi. 
• Voi että! Radiossa 

 

sanottiin

 

, että juhannuksena sataa. 
•

 

Puhutaan

 

, että me joudumme pakkolomalle. 
• Tästähän on jo 

 

puhuttu

 

! Et pääse mukaan.  

 

 

 

 

 

603.

 

 

 

sanoa, puhua, mainita, maininta, väittää, väite, kertoa, lausua, ilmaista, ilmaus; ilmoittaa, 
ilmoitus; lausahtaa, lausahdus, tokaista, tokaisu

 

• Kuka niin 

 

väitti

 

? 
•

 

Mainitsitko

 

 sen jo? Minä kerkesin jo unohtaa. 
• Mutta sinähän 

 

puhuit

 

 siitä jo eilen. 
• Turhaan siinä sinnittelet, 

 

mene puhumaan asiasta

 

!  
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604.

 

 

 

viittomaa voi muunnella aspektuaalisesti

 

käskeä, käsky, määrätä, määräys, komentaa, komento, panna tekemään, laittaa tekemään; 

 

(arkikielessä:)

 

 pistää tekemään

 

• Tunnetko kymmenen 

 

käskyä

 

? 
• Täti on vallanhaluinen ja 

 

komentelevainen

 

. 
• Isä 

 

käski

 

 sinun hakea puita.  

 

 

 

 

 

605.

 

  

 

1. pääsiäinen, pääsiäis-, pääsiäisenä 
2. mämmi

 

• Minäpä lähdenkin 

 

pääsiäisenä

 

 lomalle Kanarian saarille! 
• Tiedäthän venäläisen 

 

pääsiäis

 

ruuan pashan? Se on minusta todella hyvää. 
• Haluaisitko tulla 

 

pääsiäis

 

yön jumalanpalvelukseen? 
•

 

Mämmi

 

 on perinteinen suomalainen 

 

pääsiäis

 

ruoka.  
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606.

 

 

 

monikko voidaan muodostaa liikettä toistamalla

 

penni

 

• Minulla on kotona purkki, joka on täynnä kymmen

 

pennisiä

 

. 
• Kukkurakourallinen 

 

pennejä

 

 on noin kymmenen markkaa. 
•

 

Pennejä

 

 ja viisi

 

pennisiä

 

 ei enää ole. 
• (arkikielinen:) Mulla on vain kaksi yhdeksänkymmentä – onko sulla kymmentä 

 

penniä

 

?  

 

 

 

 

 

607.

 

  

 

arkikielinen

 

(vain kuvallisessa merkityksessä:)

 

 kuiva, pitkästyttävä, pitkäveteinen, pitkäpiimäinen, ikävä, 
ikävystyttävä, puiseva, mielenkiinnoton, tylsä

 

• (arkikielinen:) Kun juttelin hänen kanssaan, hän osoittautuikin 

 

tosi kuivaksi

 

 tyypiksi. 
• (arkikielinen:) Kuule hei, tuo kirja on tosi 

 

pitkäveteinen

 

! 
• (arkikielinen:) TV:tä katsellessani vaihtelin kanavalta toiselle, mutta kaikilla oli vain 

 

tylsää

 

 
ohjelmaa – kuten aina keskiviikkoisin. 

• (arkikielinen:) Luento oli niin 

 

kuolettavan ikävä

 

, että melkein nukahdin.  
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608.

 

 

 

1. kasvot, kasvo-; 

 

(arkikielessä:)

 

 naama, pläsi 
2. näköinen, näyttää joltakin 

 

voidaan käyttää ihmisistä, eläimistä ja esineistä, ei tilanteista tai 
muista käsitteellisistä asioista

 

• Hänellä on tutunnäköiset 

 

kasvot

 

 – missähän minä olen nähnyt hänet? 
• Miehellä oli oudot 

 

kasvot

 

, sellaiset kirveellä veistetyn näköiset. 
• (arkikielinen:) Vuoristorata-ajelun jälkeen kaverini 

 

naama

 

 oli valkoinen kuin lakana. 
•

 

Millainen

 

 koira sinulla on? 
• Kotini ympäristö 

 

muistuttaa

 

 Pariisia.  

 

 

 

 

 

609.

 

(vain elimestä:)

 

 sydän

 

•

 

Sydämesi

 

 on huippukunnossa. 
• Hänen pojallaan on 

 

sydän

 

vika. 
• Mies kuoli 

 

sydän

 

kohtaukseen omassa sängyssään.  
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610.

 

 

 

1. valkoinen, valkoisuus, valko-; 

 

(usein ylätyylisen sävyinen:)

 

 valkea 
2. vitivalkoinen; 

 

(usein ylätyylisen sävyinen:)

 

 vitivalkea; puhtaan valkoinen, lumivalkoinen, 
kirkkaan valkoinen, kirkkaanvalkoinen, hohtavan valkoinen 

 

huulio on [vt] tai [p

 

ø

 

]; voimakas 
kertaliike

 

• Näetkö tuon pienen tytön? Eikö hänellä olekin nätti 

 

valkoinen

 

 pusero, pitsikaulus ja 
kaikki? 

• Kylläpä sinä olet 

 

kalpea

 

, oletko sinä sairas? 
• Jos kissanpentu on 

 

aivan valkoinen

 

 ja sinisilmäinen, se voisi olla kuuro.  

 

 

 

 

 

611.

 

 

 

1. koru; kaulaketju, kaulanauha; helminauha, helmikaulanauha, helmet 
2. helmikuu, helmikuussa, helmikuinen 

 

viittoman perään voidaan liittää artikkelin 121 viittoma; 
vertaa artikkelin 344 viittomaan

 

• Pidän runsaista kultaisista 

 

kaulaketjuista

 

. 
• Ostin siskolleni syntymäpäivälahjaksi 

 

helmet

 

. 
• Vaimoni laskettu aika on 

 

helmikuun

 

 puolenvälin tienoilla. 
• Uudenmaan kouluissa vietetään hiihtolomaa 

 

helmikuun

 

 viimeisellä viikolla.  
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612.

 

 

 

virtsa, virtsata; 

 

(arkikielessä:)

 

 pissa, pissata, käydä pissalla, kusi, kusta, käydä kusella, 

 

(vain 
miehistä:)

 

 heittää vettä; 

 

(lastenkielessä:)

 

 pissi, käydä pissillä, pisi, käydä pisillä, pisu, käydä 
pisulla

 

• Ennen 

 

virtsa

 

näytteen ottoa täytyy olla neljä tuntia 

 

virtsaamatta

 

. 
• (arkikielinen:) – Mitä poika sanoi? – Hänellä on 

 

pissa

 

hätä. 
• (arkikielinen:) Vauva kelli ilkosillaan ja suihkautti 

 

pissat

 

 päälleni. 
• (arkikielinen:) Sänky haisee kissan

 

kuselta

 

.  

 

 

 

 

 

613.

 

huulet voivat olla kevyesti yhteenpuristettuina

 

yksi, eräs, joku, muuan, tietty

 

• Tästä puhelinnumerosta on jäänyt 

 

yksi

 

 numero pois. 
• Kaikkien punaisten ruusujen joukossa kukki 

 

yksi ainoa

 

 valkoinen ruusu. 
•

 

Eräs

 

 kissanpennuista oli erityisen suloinen. 
•

 

Joku

 

 täysin tuntematon nainen tuli juttelemaan minulle tuttavallisesti.  

 

VKSK.book  Page 377  lauantai 2. toukokuu 1998  18:34



 

378

 

ghj

 

 

 

614.

mikä, mitä, missä; jokin (taivutus: jonkin, jotakin, jotkin), jotain, joku (taivutus: jonkun, 
jotakuta, jotkut), jossain

• Minne sinä olet menossa? 
• Mitä varten sinä levittelit juttua, vaikka me sovimme, että pidämme sen kahdenkeskisenä 

asiana? 
• Mistä te nyt oikein puhutte? 
• Se kuuluisa näyttelijä oli joku Gerald... 
• Jokin tuntuu vaivaavan sinua. 
• (arkikielinen:) En tunnu olevan nyt oikein kunnossa, kun jokin kiertää mahassa.  

 

 

 

615.

  

miksi, minkä takia, minkä vuoksi, minkä tähden, mistä syystä; (arkikielessä:) mitä varten; millä 
perusteella

• Mistä syystä jätit koulusi kesken? 
• Minkä takia sinun piti rikkoa tuo ikkuna? 
• Miksi Yhdysvallat on ryhtynyt kauppasaartoon? 
• En tiedä, miksi esimieheni on pyytänyt minut puheilleen.  
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616.

 

viittomaa voi muunnella aspektuaalisesti

käydä, käynti, käväistä, pistäytyä, poiketa

• Voisitko käydä kauppareissulla myös postissa? 
• Piipahdan lastenhuoneessa katsomassa, onko kaikki kunnossa. 
• Käväisen ensin työpaikalla ja sitten lähdetään mökille. 
• Käyn säännöllisesti bodaamassa.  

 

 

 

617.

 

kestää, viedä aikaa; kauan, pitkään; pitkä aika, viipyä, viivästyä, viivästys

• Kuinka kauan aiot olla mökillä? 
• Odotitko kauan minua? 
• Eikö ruoka ole vieläkään valmista? 
• Luulen, että olen siellä vain vähän aikaa, ja lähden sitten kotiin.  
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618.

 

käsimuoto voi olla myös 1

ei saa; kieltää, kielletty, kielto, evätä

• Kokoushuone on varattu. Sinne ei saa mennä. 
• Et saa ottaa karkkia! 
• Nurmikolla kävely on kielletty. 
• Laki kieltää rasismin.  

 

 

 

619.

missä; jossain, jossakin

• Kun heräsin, en tajunnut, missä olin. 
• Olen kyllä nähnyt sen jossain. 
• Missähän päin Suomea mahtaa olla Tyrvää? 
• Mihin ihmeeseen minä sen kynän nyt panin?  
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620.

1. yksin, yksikseen, yksinään, itsekseen; yksinäinen, yksinäisyys; ainoa, ainut, ainokainen, yksin-
omainen; ainoastaan, vain, yksinomaan, yksistään, pelkästään 

2. poikamies; vanhapoika 
3. leski 
4. orpo

• Joudutko olemaan kotona ihan yksinäsi? 
• Olen niin yksinäinen, kun minulla ei ole kavereita. 
• En omista muuta kuin kellon. 
• Mies jäi viime vuonna leskeksi. 
• Hän eli pitkään poikamiehenä, kunnes vihdoin löysi elämänkumppanin.  

 

 

 

621.

moottori

• Kesällä oli ihana ajella moottoriveneellä.  
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622.

monikko voidaan muodostaa viittomaa toistamalla, ja samalla viittoman paikka siirtyy oikealle

jumala, jumalolento, jumaluus; Jumala, Luoja

• Intiassa on paitsi lukuisia eri uskontoja myös lukuisia eri jumalia. 
• Tiedätkö, kuka on Jumalan poika? 
• Jumala loi maailman kuudessa päivässä. 
• Ateisti on henkilö, joka ei usko mihinkään jumalaan.  

 

 

 

623.

 

jumalanpalvelus

• Milloin seurakunta järjestää seuraavan jumalanpalveluksen? 
• Jumalanpalvelus sisältää muun muassa saarnan ja virsiä.  
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624.

  

jumalanpalvelus

• Jouluaaton jumalanpalvelukseen osallistutaan sankoin joukoin. 
• Kuurojen jumalanpalvelus on aina sunnuntaisin.

 

 

 

625.

  

aurinko; (tähtitieteessä erisnimenä:) Aurinko; aurinkoinen, aurinko paistaa, auringonpaiste, 
auringonpaisteinen, päivä paistaa, päivänpaiste, päivänpaisteinen

• Ulkona paistaa aurinko, lähdetään pihalle! 
• Maa kiertää Aurinkoa.  
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626.

 

1. vuosi; (lyhenne:) v; kalenterivuosi 
2. tunti; (lyhenne yleiskielessä:) t; (fysiikassa ja matematiikassa tunnus:) h

• Kuurojen Liitossa on vuoden aikana tapahtunut paljon. 
• Mies kävi vuoden ajan kärsivällisesti hoidossa ja parani sairaudestaan. 
• Tässä on vielä tunti, ehdimme kyllä. 
• Bussilippu on voimassa tunnin.  

 

 

 

627.

 

1. yhden kerran, kerran 
2. kerralla, yhdellä kerralla, yhdellä kertaa, yhdellä istumalla, yhdeltä istumalta, yhteen menoon; 

(arkikielessä:) samaan syssyyn huulio voi olla [pi]

• Parempi, että menemme museoon kaikki yhdellä kertaa. 
• Haluan pitää vain yhdet syntymäpäiväjuhlat, enkä järjestää juhlia erikseen ystäville ja 

sukulaisille. 
• Kävin lapsuudessani vain yhden ainoan kerran elokuvissa. 
• Parempi maksaa kaikki yhdessä erässä.  
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628.

huulet ovat kevyesti yhteenpuristettuina

torua, torut, torumiset, nuhdella, antaa nuhteita, nuhtelu, nuhteet, moittia, moitiskella, moite; 
ojentaa, läksyttää; varoittaa, varoitus

• Lapset inhoavat toruskelevaa vanhaa tätiä. 
• Miksi jouduit erotuomarin nuhdeltavaksi? 
• Hyi sinua, olet ollut pahanteossa! 
• No nyt sitten sait nenillesi – minähän varoitin sinua.  

 

 

 

629.

 

varoittaa, varoitus; kieltää, kielletty, kielto

• Oppilas sai kolmannen varoituksen tunneilta myöhästelystä. 
• Tuosta ovesta kulkeminen on kielletty, se on vain henkilökunnalle. 
• Puistossa on kieltotaulu, jossa sanotaan: Sorsien ruokkiminen kielletty.  
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630.

 

muu, muut, muualla, muualta, muualle, muuanne; toinen, toiset, toisaalla, toisaalta, toisaalle

• Onko muita tulossa tänne? 
• Mennään jonnekin muualle. 
• Luento on tosi kuiva. Olisi pitänyt olla jotain muuta ohjelmaa.  

 

 

 

631.

 

1. penis, siitin; (arkikielessä:) kikkeli, muna, munat, kalu; (alatyylissä:) kulli, kyrpä
2. (lastenkielessä:) pippeli liike on pieni ja nopeasti toistuva

• Tyttönen ihmetteli saunassa isänsä pippeliä. 
• Juutalaisten vanhan perinteen mukaan perheen poikavauva ympärileikataan kahdeksan 

päivän vanhana. 
• Kun poika sai erektion, tyttö laittoi hänelle kondomin.  
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632.

 

käsi voi liikkua hieman eteenpäin viittoman aikana

1. hevonen; (arkikielessä:) polle; (lastenkielessä:) heppa; (ylätyylissä:) hepo 
2. ori 
3. poni

• Oven päälle kiinnitetty hevosenkenkä tuo onnea. 
• Olen oikea hevoshullu. 
• Ennen villihevosia oli paljon, mutta nykyään ne ovat käyneet todella harvinaisiksi. 
• Orilla on upeaa ratsastaa, kun taas ponit töpöttävät pienin askelin.  

 

 

 

633.

 

sormen koukistumisen aikana tapahtuva liike voi suuntautua myös ylhäältä alaspäin

kappale; (lyhenne:) kpl

• En halua ostaa puolta tusinaa hopealusikoita, vaan vain yhden kappaleen. 
• Ostitko vain yhdeksän kappaletta? Et enempää? 
• Montako kappaletta pitäisi kopioida?  
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634.

 

voima; energia; teho; voimavarat, resurssit

• En ymmärrä, kuinka tuolla naisella riittää energiaa niin moneen! 
• Montako hevosvoimaa tuossa moottoripyörässä on? 
• En jaksa kävellä enää metriäkään! 
• Kuurojenyhdistyksen on ihan turha järjestää suurta juhlaa, koska jäseniä on vähän eivätkä 

resurssit yksinkertaisesti riitä sellaiseen.  

 

 

 

635.

 

1. hermostua, hermostunut, hermostuttava 
2. menettää hermonsa, menettää malttinsa, kiivastua, kiihtyä, kimmastua, kimpaantua, 

kiukustua, tuskaantua; (arkikielessä:) joltakin katkeaa pinna (minulta katkesi pinna), polttaa 
päreensä, joltakin palaa päreet, pimahtaa viittoma voi saada tämän merkityksen esimerkiksi, kun 
liike on voimakas tai toistuu, ja huulio on [B] 

3. (ihmisen tai eläimen rakenteen kuvauksessa:) hermo, hermosto; (lääketieteen kielessä:) 
hermostollinen

• Äiti hermostuu todella harvoin, hän on hyvin kärsivällinen. 
• (arkikielinen:) Tytön kundikaveri polttaa päreensä vähän väliä. 
• Poika ei tunne varpaissaan edes neulanpistoja, sillä varpaita hermottava osa hänen keskus-

hermostostaan on tuhoutunut. 
• Neurologi testasi tasapainoaistini.  
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636.

litra; (tunnus:) l

• (arkikielinen:) Montako litraa sun auto syö sadalla kilometrillä? 
• Ruotsinlaivalta saa ostaa nykyään 15 litraa olutta. 
• Minulla oli eilen hirvittävä jano, ja join vettä varmasti viisi litraa.  

 

 

 

637.

 

tärkeä, tärkeys, merkittävä, merkittävyys, merkityksellinen, merkityksellisyys, merkille pantava, 
huomattava, huomion arvoinen, huomionarvoinen, tähdellinen, tarpeellinen, arvokas

• Viittomakieli on meille kuuroille elintärkeä – ilman sitä emme pärjäisi. 
• Onko se niin tärkeää, että vaate on hyvännäköinen? 
• Tuo paperi ei ole mitenkään tähdellinen. 
• Hän on merkittävä henkilö liitossa.  

VKSK.book  Page 389  lauantai 2. toukokuu 1998  18:34



390

ghj

 

 

 

638.

 

korostaa, korostus, koroste, painottaa, painotus, paino, tähdentää, tähdennys

• Sinä aina pidät hänen sanomisiaan niin tähdellisinä! Olen kurkkua myöten täynnä sitä. 
• Sinä painotat tuota asiaa, vaikka se ei minusta ole tärkeä. 
• Liiton toiminnassa on viisi painopistealuetta.  

 

 

 

639.

liike voi olla myös kertaliike; monikko voidaan muodostaa liikettä toistamalla, ja samalla kädet 
liikkuvat alaspäin

nimi, olla nimeltään; nimike; nimitys

• Mikä sinun nimesi on? 
• Voisitko antaa minulle leiriläisten nimiluettelon? 
• Onnea nimipäivän johdosta! 
• Luettele tämän kasvin osien nimitykset.  
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640.

  

1. pelto; maanviljely, maanviljelijä, viljelijä, viljellä maata, viljellä, viljely; maatalous 
2. (erityisesti myönteisessä merkityksessä:) talonpoika, tilallinen; (vanhahtavassa kielessä:) talol-

linen posket pullistuvat, ilme on myönteinen 
3. (halventavassa kielessä:) jyväjemmari, heinähattu, maalaisjuntti posket pullistuvat, ilme on 

halventava

• Tuon peltoalueen maaperä on köyhää. 
• Ajoin tässä kerran Pohjanmaalla, ja se oli pelkkää ”aakeeta laakeeta” peltomaisemaa. 
• Ukkini on oikea maanviljelijä, ja hänellä on parikymmentä lehmääkin. 
• (arkikielinen:) Tykkään rehellisestä maataloustyöstä.  

 

 

 

641.

 

1. tapahtua, tapahtuma, tapaus, sattua, sattumus, sattuma 
2. kohtaus 
3. onnettomuus, tapaturma, turma

• Mitä täällä tapahtuu? 
• Hyvä, että satuin saamaan sinut kiinni! 
• Ihmisen sydän ei yleensä kestä useita sydänkohtauksia. 
• Harjoitellaan vielä näytelmän toista kohtausta. 
• Öljynporauksessa sattui eilen räjähdysonnettomuus.  
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642.

 

käytetään varsinkin arkikielessä

1. sattua, tapahtua sattumalta, sattumalta, sattumoisin, päästä tapahtumaan, käydä, päästä 
käymään huulio on [pø] tai [pØ] 

2. ehkä, ehkäpä, voi olla, kenties, kukaties, mahdollisesti, on mahdollista, saattaa (saattaa tulla 

sade) huulio [pi]

• Kerran junalla matkustaessani kävi niin, että juna suistui raiteilta. 
• Pidä varasi, ettei vain vaimosi pääse yllättämään sinua. Siinä sinä sitten olisit! 
• Kysy vaan, jos hän vaikka sattuisi tietämään! 
• Tapasin eilen kaupungilla sattumalta erään tuttuni. Kyllä oli mukava jutustella hänen 

kanssaan. 
• Entä jos juna onkin täynnä?  

 

 

 

643.

 

huulio voi olla [B]

menestyä, menestys, edetä, edistyä, edistys, päästä pitkälle, suoriutua hyvin, kehittyä; ura, 
karrieeri, karriääri; läpimurto, läpilyönti; (leikillisessä kielessä:) suksee

• Aiemmin konkurssin tehnyt firma alkoi menestyä, kun sen toiminta käynnistettiin 
uudelleen. 

• Veljenpoikani edistyi erinomaisesti kiinan kielen opinnoissaan. 
• Elokuvaohjaaja, joka ei Suomessa saavuttanut menestystä, löi itsensä läpi Amerikassa.  

VKSK.book  Page 392  lauantai 2. toukokuu 1998  18:34



393

 

 

 

644.

 

huulio [ap]; käytetään varsinkin arkikielessä

on tehnyt jotakin, on kokenut jotakin, on suorittanut jotakin; elämää nähnyt, maailmaa nähnyt, 
paljon kokenut

• Minä olen käynyt presidentinlinnassa. 
• Oletkos ikinä syönyt sammakoita? 
• (arkikielinen:) Pistin napin lautaan Saksassa autobahnalla ja ajoin kahtasataaviittä-

kymppiä. Oli muuten mahtavaa!  

 

 

 

645.

 

perua, peruuttaa, peruutus, peruuntua; mitätöidä, mitätöinti, mitätön, mitätöntää, kumota

• Kokous on jo peruttu niin monta kertaa, että nyt se on viimeinkin pidettävä. 
• Raha-automaattiyhdistys peruutti avustuksensa. 
• Kurssi peruutettiin liian vähäisen osanottajamäärän vuoksi. 
• Koska ottelutulos mitätöitiin, on järjestettävä uusintaottelu.  
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646.

 

vaatia, vaatimus, vaade; haastaa, haaste; vaativa, vaatelias, haastava, haasteellinen

• Tämä työ vaatii paljon aikaa. 
• Älä vaadi liikaa! 
• Sain yllättäen haasteen oikeuteen. 
• Työ ei ole lainkaan helppoa, vaan erittäin haasteellista.  

 

 

 

647.

 

haastatella, haastattelu; kuulustella, kuulustelu; tenttiä, tentata, tentti; testata, testi; koe; läksyt

• Kuinka työhaastattelusi sujui? 
• Poliisi kuulusteli miestä ankarasti, koska häntä epäiltiin murhaajaksi. 
• (arkikielinen:) Olen aivan maassa, koska psykantenttini meni mönkään. 
• Nämä kosmetiikkatuotteet on testattu ilman eläinkokeita. 
• En ikinä lue kotiläksyjäni.  
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648.

 

huulio voi olla [B] tai [pam]; arkikielinen

nopea, nopeasti, pian; yhtäkkiä, äkkiä, äkisti, äkillisesti, äkki-, silmänräpäyksessä

• Hän on todella jämpti, saa työt nopeasti valmiiksi. 
• Luuletko, että työpaikka löytyy helposti? 
• Serkkuni sai auto-onnettomuudessa surmansa silmänräpäyksessä.  

 

 

 

649.

 

käsimuoto voi olla myös 1; monisuuntainen; viittomaa voi muunnella aspektuaalisesti

käydä, käydä jonkun luona, käynti, mennä käymään, tulla käymään; käydä kylässä, vierailla, 
vierailu, kyläillä, kyläily

• Menen tänään lääkäriin kello kaksitoista. 
• Saanko olla utelias ja kysyä, kenen luo menet? 
• Äidin täytyy mennä tädin luo auttamaan. 
• Sisareni perhe tulee meille juhliin. 
• Etsiskelin kaupoista turhaan kivaa puseroa.  
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650.

 

lapaset, kintaat, kinnaspari; (murteissa:) tumput, vantut, vanttuut

• Kylmällä ilmalla paksut lapaset lämmittävät ihanasti. 
• Tytön lapaset kastuvat aina leikkiessä. 
• Missähän toinen lapanen on?  

 

 

 

651.

sormikkaat, käsineet, käsinepari, hansikkaat; (arkikielessä:) hanskat

• Muista ottaa sormikkaat mukaan! 
• Käsineet kädessä voi sormittaa aivan hyvin.  
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652.

 

peruna; (arkikielessä:) pottu

• Sunnuntaisin isä tekee perunamuusia. 
• Selkäni on hirveän kipeä eilisestä perunannostosta. 
• Kuorineen keitetyissä perunoissa on runsaasti vitamiineja.  

 

 

 

653.

 

tunti; (lyhenne yleiskielessä:) t; (fysiikassa ja matematiikassa tunnus:) h; oppitunti

• Yksi opetustunti on 45 minuutin pituinen. 
• Saanko udella, paljonko tuntipalkkasi on? 
• Muista, että ensi yönä kello 3.00 siirrytään talviaikaan ja käännetään kelloja tunnilla 

eteenpäin. 
• Ei mahda mitään, olkoon tämä sinulle opiksi! 
• Junia menee kerran tunnissa.  
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654.

tunnit, tuntia, tunteja, -tuntinen (yhdeksäntuntinen työpäivä)

• Lensin kerran Kiinaan, ja lentomatka kesti peräti 15 tuntia. 
• Oletko tehnyt riittävästi ylityötunteja sisään? 
• Tunnetko saavasi riittävästi opetusta oppitunneilla? 
• En välitä istua tuntikausia junassa, siksi menen Lappiin lentäen. 
• Olin eilen uskomattoman tylsällä kurssilla: yhdeksän tuntia pelkkiä luentoja!  

 

 

 

655.

tähti

• Joulukuusesta puuttuu latvatähti. 
• Öinen taivas on miljoonien tähtien kirjoma. 
• Hän on filmitähti.  
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656.

1. sokeri; karamelli; (arkikielessä:) karkki; makeinen, makeis-; (varsinkin lastenkielessä:) namu 
2. rauta, rautainen; metalli, metallinen 
3. metalli, metallinen, teräs, teräksinen nopea kertaliike

• Hammaslääkäri huomautti, että liika karamellin syöminen ei ole hyväksi hampaille, koska 
se aiheuttaa hampaiden reikiintymistä. 

• Poika ripotteli sokeria puuronsa päälle. 
• Koko maailman kattavien tilastojen mukaan Suomessa on paljon sokeritautisia. 
• Hevosenkenkä on rautaa. 
• Raskaana olevat naiset tarvitsevat usein lisärautaa. 
• Sohvassa on metallijalat.  

 

 

 

657.

 

taas, jälleen, uudestaan, uudelleen, toistamiseen

• Vauva kakkasi taas vaikka juuri tuli kakat. 
• Minun on mentävä uudestaan lääkäriin.  
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658.

ensin, ensiksi, ensinnä; alku, alussa, aluksi, alkajaisiksi

• (arkikielinen:) Syödään ensin ja katsellaan sitten telkkaria. 
• Työ tuntui alussa vaikealta, mutta vähitellen se rupesi sujumaan. 
• Talo on rakennettu 1800-luvun alkupuolella.  

 

 

 

659.

  

ei-dominoivan käden käsimuoto voi olla a

alkaa, alku; aloittaa, aloitus, ruveta, ryhtyä, alkaen; vasta, ei ennen kuin

• Elokuva alkaa nyt. 
• Seurasin juhlajärjestelyjä alusta loppuun. 
• Lumisade yllätti kesäloman alkaessa.  
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660.

 

 

 

liikkeen aikana kämmen voi kääntyä vähän alaspäin

 

1. puoli, puoliksi, puolittaa, jakaa puoliksi, kahtia, jakaa kahtia; puolet 
2. sijainen, sijaisuus, sijais-, vara-

 

• Olin niin täynnä, että jätin 

 

puolet

 

 ruuasta lautaselle. 
• – Onko hän isäsi? – Ei, vaan isä

 

puoleni

 

. 
• Vauva ei muistuta vain äitiään, hänessä on 

 

puoliksi

 

 isänkin näköä. 
• Ettäkö 

 

jakaisin

 

 lottovoiton kanssasi? Ei tule kuuloonkaan! 
• Onko sinulla 

 

vara

 

-avainta? 
• Hän hoitaa 

 

sijaisuuksia

 

, koska ei saa vakituista työtä.  

 

 

 

 

 

661.

 

 

 

kala; silakka, silli

 

• Pikku

 

kalat

 

 pakenivat parvena, kun yritin tavoittaa niitä. 
• Rakastan 

 

kalaa

 

. 
• Suuren 

 

kalan

 

saaliin perkaaminen oli kova urakka. 
• Syöpä seitsemän 

 

silakkaa

 

, kun unohtelet asioita noin!  
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662.

 

 

 

molempien käsien käsimuoto voi olla myös 3

 

naapuri, naapuruus

 

• (arkikielinen:) Ystäväni on tympääntynyt 

 

naapurin

 

 rakkiin, joka häiritsee häntä haukku-
malla kaiket yöt. 

• Mummo ja hänen tyttärensä asuvat 

 

naapuruksina

 

.  

 

 

 

 

 

663.

 

  

 

vakinainen, vakituinen, pysyvä, kiinteä; elinkautinen; elinaikainen, elinikäinen

 

• Onko työpaikkasi 

 

vakituinen

 

? 
• Perheemme muuttaa 

 

pysyvästi

 

 Amerikkaan. 
• Presidentti armahti 

 

elinkautis

 

vangin.  
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664.

 

 

 

dominoivan käden etusormi voi liikkeen aikana hipaista ei-dominoivan käden sormenpäätä

 

poikki, mennä poikki, katketa, katkennut, katkaistu; 

 

(murteissa:)

 

 katki; katkaista, katkaisu

 

• Lamppu ei toiminut, koska kani oli jyrsinyt johdon 

 

poikki

 

. 
• Silmälasinsanka sojottaa 

 

katkenneena

 

. 
• Miehellä oli käsi kantositeessä, koska häneltä oli solisluu 

 

murtunut

 

. 
• (arkikielinen:) Miksi sun seurustelut aina 

 

menee poikki

 

? 
• Neuvottelut 

 

katkesivat

 

 tuloksettomina.  

 

 

 

 

 

665.

 

 

 

puoli, puoliksi, puolittaa, jakaa puoliksi, kahtia, jakaa kahtia; puolet, tasan, fify-fifty; tasapeli

 

• Tässä teille rahaa, jakakaa se 

 

puoliksi

 

. 
• Meidän pitää 

 

puolittaa

 

 työtunnit keskenämme. 
• (arkikielinen:) Pistetäänkö ruokalasku 

 

tasan

 

 kaikkien kesken? 
• Jalkapallo-ottelussa tuli 

 

tasapeli

 

.  
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666.

 

 

 

perua, peruuttaa, peruutus, peruuntua

 

• Miksi 

 

peruit

 

 ilmoittautumisesi? 
• On parempi 

 

perua

 

 se nyt ja siirtää toiseen ajankohtaan. 
• Käyn matkatoimistosta kysymässä 

 

peruutus

 

paikkoja.  

 

 

 

 

 

667.

 

 

 

muu, muut, muuta

 

• Onko vielä 

 

muuta

 

? 
• Ei siinä rakkaudesta taida olla kysymys, vaan ihan jostain 

 

muusta

 

. 
• Vain tuo käy, 

 

muut

 

 eivät. 
• Keitä 

 

muita

 

 on tulossa?  
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668.

 

veitsi, puukko

 

• Pöytään on katettu lautaset, haarukat ja 

 

veitset

 

. 
• Tyttö avasi jännittyneenä kirjeen paperi

 

veitsellä

 

. 
• Poika löysi metsästä 

 

puukon

 

 ja alkoi vuoleskella sillä puuta. 
• Katselin televisiosta kauhuelokuvaa, jossa murhaaja kulki valtaisa 

 

puukko

 

 kädessään.  

 

 

 

 

 

669.

 

 

 

kihloissa, kihlaus, kihlautua, mennä kihloihin, kihlajais-

 

• Nuoripari kävi ostamassa 

 

kihlat

 

. 
• Ystäväni on ollut poikaystävänsä kanssa 

 

kihloissa

 

 jo vuosikaudet. 
• He menivät 

 

kihloihin

 

 vanhoilla päivillään ja järjestivät 

 

kihlajaiset

 

.  
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670.

 

posket pullistuvat; käytetään varsinkin arkikielessä

 

peloton, pelottomuus, pelkäämätön, ei ole millänsäkään; 

 

(arkikielessä:)

 

 ei ole moksiskaan, viis 
veisata, ei hetkauta 

 

(minua ei hetkauta)

 

, paksunahkainen, tehdä jotakin pokkana, ei piittaa 

 

(minä en piittaa)

 

, ei välitä 

 

(minä en välitä)

 

; kovapintainen, kovapintaisuus, piittaamaton, piittaa-
mattomuus

 

• Katselin elokuvissa 

 

aivan tyynenä

 

 kaikenlaisia kauheuksia ja iljettävyyksiä. 
• (arkikielinen:) Hän voi 

 

pokkana

 

 puhua, mitä sylki suuhun tuo. 
• Hyppään 

 

noin vain

 

 yli syvän kuilun! 
• Rattaita vetävä hevonen 

 

ei ole moksiskaan

 

 vilkkaasta liikenteestä. 
• Nainen harjoittelee rankasti ja 

 

pystyy

 

 juoksemaan pitkiä matkoja. 
• Ari viittoi esityksensä kulttuuripäivillä 

 

muina miehinä

 

.  
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671.

 

käsimuoto voi olla myös @

 

täytyä, pitää; pakko, on pakko, on pakollista, on välttämätöntä, tulla 

 

(autossa tulee olla varoitus-
kolmio)

 

, välttämätön, pakollinen; 

 

voi kääntyä suomeen myös rakenteella ”sinun on ajettava 
varovasti; laskut on maksettava ajoissa”

• Sinun 

 

täytyy lähteä

 

 mukaan, et voi jäädä yksin kotiin! 
• Jäsenmaiden 

 

tulee

 

 noudattaa EU:n lainsäädäntöä. 
• Talven lähetessä 

 

on pakko

 

 kiireellä saada talo valmiiksi. 
• En pärjää tietokoneen kanssa. Minun 

 

pitää

 

 saada joku asiaa tunteva opettamaan minua.  

 

 

 

 

 

672.

 

  

 

voidaan viittoa myös ilman ei-dominoivaa kättä

 

kaupunki, kaupunkilainen, kaupunkilais-; keskusta; keskus

 

• Asutko aivan 

 

kaupungin

 

 

 

keskustassa

 

? 
• Viittomakieli

 

keskus

 

 on todella tarpeellinen. 
• Lensimme laivueena 

 

kaupungin

 

 ylitse ja pommitimme sen maan tasalle.  
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673.

 

 

 

liike voi olla myös hyvin pieni toistuva kiertoliike

 

kerta; 

 

(matematiikassa:)

 

 kertoa, kerroin

 

• Olen käynyt Ruotsissa seitsemän 

 

kertaa

 

. 
• Paljonko on kaksi 

 

kertaa

 

 kaksi? 
• Osaatko sinä 

 

kerto

 

laskua? 
• Tuon ravurin 

 

kerroin

 

 on todella pieni, koska sitä on veikattu niin paljon.  

 

 

 

 

 

674.

 

 

 

ankara, ankaruus, vaativa, vaativuus, tiukka, tiukkuus, kova, kovuus, tinkimätön, tinkimät-
tömyys, ehdoton, ehdottomuus, järkkymätön, järkkymättömyys

 

• Oppilaat suoriutuvat hyvin, koska heillä on niin 

 

vaativat ja ankarat

 

 opettajat. 
• Perjantaisin alkuillasta, kun liikenne on vilkasta, poliisi 

 

tehostaa

 

 valvontaa. 
• Aikatauluni on tosi 

 

tiukka

 

 koko ensi viikon. 
• (arkikielinen:) Firman työpaikkahaastattelu oli 

 

varsinainen kuulustelu

 

.  
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675.

 

täristin, tärinähälytin; herätyskello

 

• Minulla on 

 

täristinherätyskello

 

. 
• Vauvan itku

 

hälyttimen täristin

 

 on rikki, mutta onneksi hälytin toimii myös vilkkuvalolla. 
• (arkikielinen:) Samperin 

 

herätyskello

 

 ei toiminut ja nukuin pommiin!  

 

 

 

 

 

676.

 

 

 

tilata, tilaus

 

•

 

Tilasithan

 

 eilen ne kirjat? 
• Ystäväni 

 

tilailee

 

 paljon postimyynnistä. 
• Olen 

 

tilannut

 

 jo ruokaa. 
• Sain paketin, vaikka en ollut 

 

tilannut

 

 mitään.  
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677.

 

1. usein, useasti, monesti, monasti, tiheään, tiheästi, tiuhaan, taajaan, vähän väliä, vähän päästä, 
tämän tästä 

2. yhtä mittaa, yhtenään, ehtimiseen, alinomaa, alituiseen, tuon tuostakin; (arkikielessä:) 
myötäänsä; (murteissa:) alvariinsa loiva kaariliike oikealle etuviistoon kaksi kertaa, liikkeen 
aikana dominoiva käsi hipaisee ei-dominovan käden syrjää; dominoivan käden kämmen voi 
suuntautua alas

• En jaksa käydä kovin usein kuurojenyhdistyksellä. 
• Onko autossasi useinkin vikoja? 
• Maailmalla tuntuu olevan maanjäristyksiä nykyään vähän väliä.  

 

 

 

678.

 

sijainen, sijaisuus, hoitaa sijaisuutta, olla sijaisena, toimia sijaisena; (arkikielessä:) sijaistaa; 
sijais-; vara-

• Olen nyt pari kuukautta töissä kuurojenkoulussa opettajan sijaisena. 
• Tilanne perheessä oli kärjistynyt niin, että lapset vietiin sijaiskotiin. 
• Kuka onkaan varapuheenjohtaja?  
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679.

  

myös yksikätisenä; liikkeen alussa kämmen voi olla eteenpäin, jolloin liike on otsalta eteen alaviistoon 
suuntautuva kaariliike, jonka aikana kämmen kääntyy alaspäin; käytetään varsinkin arkikielessä; 
viittomaa voi käyttää persoonista ”sinä”, ”hän”, ”te”, ”he”, mutta ei persoonista ”minä”, ”me”; 
monisuuntainen

omapa on asiasi, se on sinun oma asiasi; (arkikielessä:) se on sinun päänsärkysi; itsepähän tiedät; 
hoida omat asiasi; ei kuulu minulle; vastata itse teoistaan, olla vastuussa itsestään; (arkikielessä:) 
hoitaa omat hommansa; omin päin, omin avuin, omin neuvoin

• Jos sinä välttämättä haluat ryypätä, se on sinun oma ratkaisusi. 
• Sinun on turha vahtia poikaasi tuolla lailla. Hän on jo täysi-ikäinen ja vastaa itse itsestään. 
• Jos haluat valvoa myöhään, valvo vaan, mutta syytä sitten itseäsi, jos sinua huomenna 

väsyttää. 
• Minä en kyllä sinua auta, saat tehdä sen aivan itse! 

 

 

 

680.

  

käsivarren kiertoliikkeen aikana käsimuoto muuttuu g �  h �  g, minkä jälkeen käsimuoto 

muuttuu g �  h; käsimuodon muutoksen aikana käsi voi taipua myös ranteesta; myös yksikätisenä

silmälasit, lasit; (arkikielessä:) rillit, prillit

• Onko sinulla silmälasit? 
• Naisella, joka istuu tuolla lukemiseen uppoutuneena, on laseissaan paksut linssit, oikeat 

pullonpohjat, ja hänen silmänsä näyttävät pelkiltä nuppineulanpäiltä.  
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681.

 

liike voi olla myös samanaikainen

itkeä, itku; kyynelehtiä, kyynelöidä, kyynelöinti; pillittää, itkeä pillittää, pillitys, parkua, 
vollottaa; (usein halventavassa kielessä:) vetistellä, vetistely; (murteissa:) porata; (arkikielessä:) 
poru

• Poikalapsille itku on ihan hyvä purkautumiskeino. 
• Sinähän itket, mitä on tapahtunut? 
• (arkikielinen:) Vauvan hoitaminen on hankalaa, kun se koko ajan vaan itkee ja itkee.  

 

 

 

682.

 

myös yksikätisenä

tunnustaa, tunnustus, myöntää syyllisyytensä, myöntää

• Myönnän, että se oli minun vikani. 
• En tunnusta syntejäni! 
• Poliisikuulusteluissa rikollinen kieltäytyi itsepintaisesti tunnustamasta rikosta. 
• Milloin sinä tunnustit Jeesuksen ja otit hänet elämääsi?  
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683.

1. keskustella, keskustelu; neuvotella, neuvottelu, pitää neuvoa; konsultoida 
2. asia, asioida, käydä asioilla, olla asioilla

• Lakivaliokunnassa keskustellaan lain säätämisestä. 
• Sopiiko, että käyn ensin kokouksessa ja keskustelemme sen jälkeen? 
• Heidän neuvottelunsa kestää vielä. 
• Olen tunnin työstä poissa, koska menen asioille.  

 

 

 

684.

 

hymyillä, hymy, hymyily, hymyilyttää (minua hymyilyttää); (juhlavassa kielessä:) hymytä; 
hymyilevä

• En ole koskaan nähnyt hänen hymyilevän, hän on aina niin totinen. 
• Vauva hymyilee niin somasti. 
• Sinulla on ihanan kaunis hymy. 
• Lapsen hymy vaihtui itkuksi.  
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685.

 

alaspäin suuntautuvan liikkeen alussa sormenpää koskettaa kehoa kevyesti

tottelematon, tottelemattomuus, pahankurinen, pahankurisuus, uppiniskainen, uppiniskaisuus, 
kovakorvainen; (varsinkin hevosesta:) vikuroida, vikuroiva, vikurointi

• (arkikielinen:) Mitäs se eilinen oikein oli – taisit olla vähän luvattomissa puuhissa? 
• Miehen hevonen vikuroi niin, ettei hän päässyt sen selkään.  

 

 

 

686.

 

käsimuoto voi olla myös @; pää voi taipua kevyesti eteenpäin

totella, tottelevainen, tottelevaisuus, kuuliainen, kuuliaisuus; noudattaa, seurata (hän seuraa 
määräyksiä)

• Isoisän koira oli hyvin viisas ja tottelevainen. 
• Nyt kyllä tottelet minua! 
• Tietokone meni jumiin eikä reagoinut mihinkään, mitä näppäilin. 
• Opiskelijat noudattavat yliopistolla erilaisia opinto-ohjelmia.  
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687.

liike on vuoroliike itsestä pois ja itseen päin, ja se tapahtuu ranteita taivuttamalla

1. esimies, päällikkö, johtaja, työnjohtaja; (arkikielessä:) pomo, pamppu, nokkamies, kiho 
2. työkomennus, komennus

• Tuo tuolla on minun esimieheni. 
• (arkikielinen:) Pomo kyylää alaisiaan silmä kovana. 
• Veljeni on jatkuvasti työkomennuksilla.  

 

 

 

688.

 

monikko voidaan muodostaa viittomaa toistamalla, jolloin viittoman paikka voi siirtyä oikealle

ikkuna, akkuna; ruutu (ikkunaruutu, televisioruutu); taulu; (tietokoneesssa:) näyttö, näyttö-
ruutu

• Mietin, olisiko hytissäni ikkunaa – olihan siellä, ja vieläpä pyöreä! 
• Taidemuseossa on esillä noin 500 taulua. 
• On olemassa sellaisia ilmoitustauluja, joiden tarrapintaan paperit kiinnittyvät ilman 

nastoja. 
• Näkyykö elokuva parempilaatuisena televisioruudussa vai tietokoneen näytöllä?  
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689.

käsimuoto voi olla myös s

onki, onkia, onginta, onkija

• Sillalla oli rivi onkijoita. 
• Hoikka, pitkä paju oli mielestäni oikein sopiva onkivavaksi, joten otin ja katkaisin sen. 
• Kalassa ollessani minulle sattui pikku erhe – kalaa ei tullut, koska koukussa ei ollut syöttiä. 
• Kun ongenkoho alkoi nykiä, kiskaisin vavasta voimakkaasti. 
• Onkimiseen ei tarvita kalastuslupaa.  

 

 

 

690.

 

huulio on [ap] tai [aap]; arkikielinen; merkitystä voi vahvistaa liikettä voimistamalla, silmiä laajen-
tamalla ja nostamalla kulmakarvat ylös

ihmeellinen, ihmeteltävä, ihme, ihmetys, hämmästyttävä, hämmästys; uskomaton, tavaton, 
huomattava, ainutlaatuinen, ainoalaatuinen; mielenkiintoinen, kiinnostava, kiintoisa; (arkikie-
lessä:) jännä, jänskä, ei voi olla totta

• (arkikielinen:) Ei mulla ole mitään ihmeempiä menoja. 
• (arkikielinen:) Kannattaa käydä museossa. Sieltä löytyy kaikenmoista ihme nähtävää. 
• (arkikielinen:) En ole koskaan aiemmin nähnyt mitään tommosta! 
• Lehdessä oli kiinnostava juttu siitä, kuinka Berliinin muuria on alettu purkaa.  
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691.

huulet voivat olla kevyesti yhteenpuristettuina; myös yksikätisenä

1. ihmetellä, ihmettely, ihme, hämmästellä, hämmästely, kummastella, kummastelu, 
kummeksua, kummeksunta, ällistellä, ällistely; päivitellä, päivittely 

2. (arkikielessä toisen puheeseen liittyen:) jaa, jaha, jaaha, jassoo; vai niin, niinkö, vai sillä lailla 
3. outo, oudoksua, kumma, kummallinen, kummeksua, erikoinen, epätavallinen, ihmeellinen, 

omituinen, merkillinen, jännittävä; (arkikielessä:) jännä, jänskä; omintakeinen, omaperäinen, 
omalaatuinen kulmat ovat kurtussa

• Kuinkahan tuosta ahkerasta pojasta on tullut pinnari? 
• Vai niin, sinä vastustat minua. 
• (arkikielinen:) Tommilla on aika jännä tyttöystävä. 
• Japanin kulttuuri on todella omaperäinen.  

 

 

 

692.

1. keittiö; keittäjä; keitin 
2. keittää; kiehua, kiehuttaa, kiehahtaa, kiehauttaa tässä merkityksessä viittomaa voi muunnella 

aspektuaalisesti

• Kodin vaarallisin huone on keittiö. Etenkin lapsille siellä voi sattua jotakin. 
• Äiti on keittössä. 
• Keittäisitkö vettä, sillä haluaisin teetä. 
• Joulupuuro alkoi porista kattilassa.  
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693.

 

käsien kosketuskohtana voi olla etusormet

mukaan, mukana, kanssa; (ylätyylissä:) kera, keralla, myötä; muassa

• (arkikielinen:) Minäkin haluan mukaan laivareissulle Ruotsiin! 
• Suomi pääsi mukaan jalkapallon MM-karsintoihin. 
• Ovatko kaikki tavarasi mukana?  

 

 

 

694.

monisuuntainen

1. kiusata, tehdä kiusaa, kiusanteko, kiusaus merkitys voimistuu, kun huulio on [ø], [Ø] tai [ii], 
jossa hampaat ovat yhdessä 

2. syyttää, syytös, syyttäjä, syyttely myös yksikätisenä

• Yksi poika kiusasi minua koko lapsuuteni ajan. Että minä kärsin! 
• Minäkö kiusaisin muita – minähän olen niin kiltti... 
• Lehdistö syyttää häntä murhasta. 
• Opettaja syytti minua karkkien varastamisesta, mutta minä olen kyllä viaton!  
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695.

hiiri; (varsinkin lastenkielessä:) hiirulainen

• Tuossa toisessa laatikossa on hiiri ja tuossa toisessa rotta. 
• On olemassa monia eri hiirilajeja. 
• Kyllä hiiri ja kissa voivat olla ystäviä. 
• Tuo pöllö on hiiripöllö.  

 

 

 

696.

rotta

• Rotta on selvästi isompi kuin hiiri. 
• Kaatopaikka vilisee rottia. 
• Lemmikkirotta on valkoinen, ja sillä on punaiset silmät.  
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697.

läheltä piti, vähältä piti, ei paljon puuttunut, oli täpärällä; (arkikielessä:) läheltä liippasi, liki 
liippasi; välttää viime hetkellä; lähes, melkein, liki

• Kerran olin ajaa toisen auton perään. Väistö onnistui vasta aivan viime hetkellä. 
• Kokous oli niin kuiva, että olin vähällä nukahtaa.  

 

 

 

698.

1. lähellä, lähelle, läheinen, likellä, likelle, likeinen; vieressä, vierelle, viereen, viereinen 
2. naapuri

• Kauhea kuinka lähellä Venäjän rajaa talo sijaitsee! 
• Tule vain tähän minun viereeni istumaan. 
• Naapurini on oikein mukava.  
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699.

 

liike voi olla nopea tai pieni ja nopeasti toistuva

pian, pikimmiten, heti, hetimmiten, tuota pikaa, tuossa tuokiossa, viipymättä, kiireesti; 
piakkoin, lähiaikoina, pikapuoliin; nopea, nopeasti

• Hän saapuu ihan pian. 
• Onko Vaasaan nopeampi ajaa Porin vai Tampereen kautta? 
• Tilaa äkkiä sitä pizzaa! Minulla on nälkä. 
• En osaa vastata ihan näin äkkiseltään. 
• Pian nyt, luento alkaa!  

 

 

 

700.

 

monikko voidaan muodostaa viittomaa toistamalla, ja samalla viittoman paikka liikkuu oikealle

laatikko, rasia; (arkikielessä:) aski; lipas, kotelo

• Onko sinulla jossakin lisää laatikoita? 
• Rasia on täynnä koruja. 
• Tarvitsen tyhjiä laatikoita pakkaamista varten. 
• Kissa on onnellinen omasta pienestä talostaan ja hiekkalaatikostaan.  
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701.

 

viittoman alkuosaa voi hidastaa, jolloin viittoman merkitys korostuu

ensimmäinen kerta, ensimmäisen kerran, ensi kerta, ensi kertaa, ensi kerran; ensikertalainen

• (arkikielinen:) Kun kävin ensi kertaa kuurojenyhdistyksellä, olin ihan ällikällä lyöty. 
• Maanviljelijäpariskunta matkusti ensimmäistä kertaa elämässään ulkomaille. 
• Näin ensimmäisen kerran aivan omin silmin, kun kissa synnytti.  

 

 

 

702.

 

huulio [B]

ristiriita, ristiriitainen, olla ristiriidassa jonkin kanssa; konflikti; riidellä (riitelevät värit), riita-
sointu, mennä ristiin, ei sovi yhteen, yhteensopimaton

• Sinun puserosi ja housujesi värit eivät sovi alkuunkaan yhteen. 
• Mikä ristiriita: mökki on pahainen röttelö ja varasto hieno kuin mikäkin. 
• Tuntuuko sinusta, että tässä on hienoinen ristiriita? 
• Todistajat puhuivat oikeudessa aivan ristiin.  
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703.

 

viittomaa voi muunnella aspektuaalisesti

tavata, tapaaminen, tapaamis- (tapaamisaika), kohdata, kohtaamis- (kohtaamispaikka); (arkikie-
lessä:) treffit

• (arkikielinen:) Ihanko totta sinä tapailet jotakuta naista? 
• Tapasin hänet todellakin vasta eilen ensimmäistä kertaa. 
• Tehän tapasitte toisianne tiheään silloin, mutta nyt hänestä ei ole kuulunut mitään 

pitkään aikaan. 
• Veljekset tapaavat harvoin, koska he asuvat kaukana toisistaan.  

 

 

 

704.

 

1. vuoro; (arkikielessä:) tuuri, huki 
2. vuorotella, vuorotellen, vuoron perään, vuoroin, vuoroittain, vuoroittainen, vuoroittaisuus; 

(arkikielessä:) vuoroon liike toistuu suorana ja pienempänä kuin perusmuodossa

• Niin, minä teen kolmivuorotyötä. 
• Saunavuoroni on perjantaisin. 
• (arkikielinen:) Nyt on sun huki. 
• Odota nyt vain rauhassa, jokainen vuorotellen.  
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705.

 

molemmat kädet voivat kiertyä liikkeen aikana myötäpäivään; viittomaa voi muunnella aspektuaali-
sesti; monisuuntainen

1. aurinkoinen, aurinko paistaa, auringonpaiste, auringonpaisteinen, päivä paistaa, päivän-
paiste, päivänpaisteinen 

2. (auringosta:) paistaa täydeltä terältä, helottaa, paahtaa, paahde, paahteinen, porottaa, porotus 

kädet jäävät paikoilleen viittoman lopussa; huulio voi olla [aa]

• Vihreät kasvit tarvitsevat aurinkoa. 
• Pitkään auringonpaahteessa seissyt auto on sisältä tulikuuma. 
• Aurinko häikäisee silmiäni – voisitko vetää verhon kiinni?  

 

 

 

706.

  

metsä, metsikkö; metsäinen

• Metsäteollisuudella menee nyt hyvin. 
• Kotitaloni takana on pieni metsikkö. 
• Tämän suuren kerrostaloalueen kattoi aiemmin sankka metsä. 
• Tiheään kasvava metsä pitää hakata harvemmaksi. 
• Osassa Lappia metsä on lyhytkasvuista.  
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707.

 

käsimuoto voi olla myös @

juhannus, juhannuksena

• Löysitkö itsellesi juhannusheilan? 
• Suomessa on sellainen vanha perinne, että juhannuksena pannaan ulko-oven molemmille 

puolille koivut. 
• Juhannuksena minä lähden Kakskertaan kavereideni kanssa. 
• Oletko koskaan itse rakentanut juhannuskokkoa ja sytyttänyt sitä?  

 

 

 

708.

myös yksikätisenä

kohta, pian, aivan pian, hetken kuluttua, hetken päästä, hetkisen päästä, tuokion kuluttua, 
kotvan kuluttua, tuossa tuokiossa; piakkoin, pikapuoliin, lähiaikoina

• Hän kyllä synnyttää aivan lähiaikoina. 
• Vaihdapa ykköselle, sillä viittomakieliset uutiset alkavat ihan hetken päästä. 
• (arkikielinen:) Minä lähden ihan justiinsa leffaan. 
• Tuo mies on niin ympäripäissään, että hän sammuu hetkenä minä hyvänsä.  
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709.

 

ehkä, ehkäpä, voi olla, kenties, kukaties, mahdollisesti, luultavasti; jos, mikäli, sikäli kuin; taitaa, 
saattaa, mahtaa; mene ja tiedä; voi kääntyä suomeen myös potentiaalilla, esimerkiksi: Presidentti 
saapunee huomenna. Asia lienee selvä.

• Voi olla, että tulen huomenna käymään teillä. 
• Muista ilmoittaa minulle, jos hän sattuisi tulemaan. 
• Jos huomenna on hyvä ilma, niin tulen. 
• Meille saattaa tulla ero lähiaikoina. 
• Autossani on luultavasti jotakin vikaa. 
• Isä ei taidakaan tulla...  

 

 

 

710.

 

politiikka, poliitikko, poliittinen

• Liittokokous hyväksyi Kuurojen Liiton kielipoliittisen ohjelman. 
• Poliitikot puhuvat aina sekavasti. 
• (arkikielinen:) Politiikka ei kiinnosta mua pätkän vertaa!  
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711.

viittomaa voi muunnella aspektuaalisesti

1. neuloa, kutoa; neule, kudin
2. käsityöt, tehdä käsitöitä

• Tämä neuleohje on minulle täyttä hepreaa. 
• Äiti neuloo joka vuosi uudet sormikkaat. 
• Lapissa kudotaan kauniita villapaitoja. 
• Koulun käsityötunti on yhdestä kolmeen.  

 

 

 

712.

liike tapahtuu ranteista

(valokuvausfilmistä:) filmi, filmirulla

• Juuri kun olin pimiössä purkamassa filmiä rullalta, joku tuli sisään ja laittoi valot päälle. 
Koko filmi meni tietysti pilalle! 

• Älä osta paperikuvafilmiä – ota mieluummin tuosta diafilmi. 
• Ihmettelin valokuvissa olevia punaisia täpliä, mutta sitten tajusin, että filmi oli ollut 

vanhentunutta. 
• Olisikohan sinulla filmiä?  
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713.

liike tapahtuu ranteista; pyöriminen voi tapahtua myös päinvastaisiin suuntiin

videonauha; videonauhoite; videolaite, videonauhuri; (arkikielessä:) video, videot; kuvanauha; 
kuvanauhoite; kuvanauhuri

• Kioskissa oli niin paljon vuokrattavia videoita, että minulle tuli valinnan vaikeus. 
• Sinä et ollut kelannut alkuun sitä nauhaa, jonka annoit minulle! 
• Onneksi minulla on videot, joten ohjelmien nauhoittaminen on helppoa. 
• (arkikielinen:) Kun laitan kasetin pyörimään, video sammuu. Se on kai rikki.  

 

 

 

714.

 

1. eri, erilainen, erilaisuus; eroava, eriävä; toinen, toisenlainen, muu, muunlainen huulio voi olla 

[pi] 
2. poikkeus, poikkeava, poikkeavuus

• Viittomakielellä ja suomen kielellä on molemmilla aivan oma kieliopillinen rakenteensa. 
• Näytät jotenkin erilaiselta. Mitä on tapahtunut?  
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715.

  

huulio voi olla [pipipi]

1. erilaisia, monenlaisia, monenmoisia, useanlaisia; eri, erilainen, monenlainen, moninainen, 
monenmoinen; (arkikielessä:) monta sorttia, monensorttinen 

2. paljon erilaisia, suuri määrä erilaisia, valtavasti erilaisia, lukemattomia erilaisia, valtava kirjo; 
(arkikielessä:) joka sorttia, sen seitsemää sorttia viittoma saa tämän merkityksen, kun huulio on 
esimerkiksi [B]

• Tuo on erinomainen kukkakauppa, sillä siellä on laaja kukkavalikoima. 
• Intiassa on lukemattomia eri uskontoja. 
• (arkikielinen:) Työväenopistossa on tuhottomasti erilaisia kursseja.
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716.

  

hassu, hassunkurinen, hullunkurinen, hauska, hupaisa, hupainen, huvittava, lystikäs, vitsikäs, 
koominen; hassahtava, hassahtanut, hupsu, höperö, höpsähtävä, höpsähtänyt; (arkikielessä:) 
höpsö, höppänä

• Mitä! Sinä olet ihan hassu! 
• Yksi akvaarion kaloista on lystikkään näköinen. Se on ihan latuska, ja sen suu on toisella 

poskella. 
• Opettaja pukeutuu ihan omituisesti.  

 

 

717.

liikkeen toisto voi jäädä pois

järki, järkevä, järkevyys, järjellinen, järjellisyys, tervejärkinen, tervejärkisyys; viisas, viisaus; 
ymmärrys, ymmärtävä, ymmärtäväinen; mieli (ehdotuksessa ei ole mitään mieltä), mielekäs, 
mielekkyys; (arkikielessä:) tolkku, fiksu, fiksuus

• Et ole kovin järkevä. 
• Onko järkevää ostaa noin kallista? 
• (arkikielinen:) Tuo on tosi fiksu ratkaisu. 
• (arkikielinen:) Onko tuo muka hauskaa? Äly hoi!  
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718.

1. sininen, sini, sinisyys 
2. voimakkaan sininen, kirkkaansininen, kirkkaan sininen, syvänsininen, syvän sininen, sähkön-

sininen, taivaansininen voimakas kertaliike, sormi ei kosketa poskea 
3. sinertävä, sinervä, sinerrys, sinertää, siniseen vivahtava, vivahtaa siniseen toistuva, hyvin pieni 

liike; silmät sirrillään

• Vauvoilla on siniset silmät. 
• Sinä taidat palella, koska sinun huulesi ovat aivan siniset. 
• Taivas on kirkkaan sininen.  

 

 

719.

korvantauskoje; kuulokoje; (arkikielessä:) kuulolaite

• Onko kuulokojetta pakko käyttää? 
• Nykyiset kuulokojeet ovat korvantauskojeita. Uusin malli on korvakäytäväkoje. Ennen 

korvantauskojeita käytettiin taskukojeita ja niitä ennen suuria kuulokkeita. 
• Tytön kuulolaite sinkoutui korvasta, kun hän kaatui juostessaan.  
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720.

 

merkityksessä 2. ja vahvistettaessa merkitystä 1. käsi voi myös tehdä silmukanmuotoisen liikkeen: 
korvan ohi ensin taaksepäin ja sitten eteenpäin

1. ovela, viekas, kiero, kavala, petollinen, vilpillinen, vilppi, luihu, epärehellinen, juonitteleva, 
juonikas; (murteissa:) juoni (siinä vasta juoni mies) 

2. viekastella, kieroilla, vilpistellä, tehdä vilppiä, juonitella, juonia, punoa juonia, vehkeillä; 
(arkikielessä:) venkoilla kieli voi käydä poskessa

• Metsän kettu on aina kovin viekas. 
• (arkikielinen:) Voi helvetti, että sinä olet kiero! 
• Hiljattain paljastui pankin kassanhoitaja, joka oli vilpillisesti pimittänyt rahaa kassasta. 
• Veropetoksesta saa kiinni jäädessään kovan rangaistuksen.  
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721.

 

arkikielessä huulio voi olla [B]

1. ei voi, ei pysty, ei kykene; mahdoton, mahdotonta, mahdottomuus, ylivoimainen; ei tule 
kuuloonkaan, ei tule kysymykseenkään 

2. ei voi ajatellakaan, ei voi kuvitellakaan, ei kykene kuvittelemaankaan; ei missään nimessä, 

täysin mahdotonta; ei tule kuuloonkaan, ei tule kysymykseenkään huulio on [hyy] tai [yy]; 
pieni, edestakainen liike

• En voi tulla mukaan. 
• Yksitoikkoinen työ ei kertakaikkiaan ole minua varten. 
• Oralismin aikakautena kuulevat opettajat luulivat, että kuurojen olisi mahdotonta oppia 

mitään. 
• Lääkärin mukaan halvaantuminen olisi pysyvää.  

 

 

722.

 

huulio on [yäk] tai [yök]; arkikielinen

inho, inhota, inhottava, viha, vihata, iljettää, iljetys, iljettävä, ällöttävä, kuvottava; (ruuasta:) 
paha, pahaa, maistuu pahalta; vastenmielinen, ei pidä (minä en pidä); (arkikielessä:) ei tykkää 
(minä en tykkää); (huudahduksena:) yök, yäk

• Olen kauhean pahoillani, mutta tämä ruoka on niin pahaa, etten pysty syömään sitä. 
• Minä inhoan sellaisia tilanteita, joissa joudun luennoimaan ison yleisön edessä. 
• Tuon naisen voimakas hajuvesi kuvottaa minua. 
• Kaapissani on pino vaatteita, joista en pidä yhtään.  
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723.

sormenpää koskettaa leukaa

Suomi, suomen kieli, suomi, suomalainen, suomalais-; (Suomesta:) kotimaa (seuraavaksi 
kotimaan uutisia)

• Tanskassa, kuten Suomessakin, on noin viisi miljoonaa asukasta. 
• Suomen kansallislaulu on Maamme-laulu. 
• Ulkomaalaiset väittävät suomen kieltä todella vaikeaksi. 
• Suomessa on ihana metsä- ja järviluonto ja kulttuurierikoisuutena sauna.  
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724.

käsimuoto voi olla myös h; paikkana voi olla suu tai leuka

1. punainen, puna (terve puna poskilla, punaruskea), punaisuus, punoittaa 
2. voimakkaan punainen, kirkkaanpunainen, kirkkaan punainen, heleänpunainen, heleän 

punainen, syvänpunainen, syvän punainen, räikeänpunainen, räikeän punainen, tulipu-
nainen, kirkuvanpunainen, kirkuvan punainen voimakas kertaliike; käsi taipuu joko kyynär- tai 

rannenivelestä; jos käsimuoto on h, se muuttuu h → g liikkeen aikana 

3. punertava, punerva, punertaa, punerrus, punoittaa, punaiseen vivahtava, vivahtaa punaiseen 
toistuva, hyvin pieni liike; silmät sirrillään

• Enpä ole aiemmin nähnyt sinulla huulipunaa, näyttää niin oudolta. 
• Ihan säpsähdin, kun näin hänen punaiset kasvonsa. 
• Eteeni tulleella miehellä oli hätkähdyttävän helakanpunaiset silmälasinkehykset. 
• Päätin repäistä ja värjätä hiukseni. Ajattelin laittaa jotain punertavaa sävyä.  

 

 

725.

nappi

• Kaunis koristenappini tippui. 
• (arkityylinen:) Kuule – sulla on puseronnappi auki. 
• Ompele napeista nukelle silmät.  
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726.

monikko voidaan muodostaa toistamalla viittoman alkuosaa siten, että liikkeen kaari pienenee ja 
viittoman paikka siirtyy samalla oikealle

ongelma, kysymys, pulma, pulmakysymys, probleema, probleemi, problemaattinen; kysymys-
merkki

• Kuka tietää, ovatko ufot totta vai tarua. 
• Jos avioliitossa on jatkuvasti ongelmia, kannattaa käydä avioliittoneuvojan puheilla. 
• (arkikielinen:) Mä en jaksa aina kuunnella sen ongelmia! 
• Filosofiassa on paljon kysymyksiä, mutta vähemmän vastauksia.  

 

 

727.

 

viittomaa voi muunnella aspektuaalisesti

hälytys, hälyttää, hälytin; (hälytys- tai merkkiäänistä:) soitto, soida

• Miten kuurot saavat tiedon yleishälytyksestä, kun mitään valomerkkejä ei ole? 
• Kuuletko, kuinka sireeni ulvoo? 
• Kotiin kannattaa ostaa palohälytin. 
• Puhelin soi koko ajan.  
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728.

liike voi suuntautua myös alhaalta ylöspäin

1. kilogramma, kilo; (tunnus:) kg; -kiloinen 
2. (painon mittayksikkönä:) tonni; (tunnus:) t; (lyhenne yleiskielessä:) tn

• Kävin vaa’alla matkan jälkeen, ja se pahus näytti viisi kiloa enemmän. 
• Ystävälleni syntyi tavattoman pieni vauva: se painoi vain kilon. 
• Tilaanko neljänkymmenen kilon säkillisen perunoita? 
• (arkikielinen:) Sä työnnät vaan 100 kg, mä päihitän sut mennen tullen, multa nousee 150 

kg!  

 

 

729.

viittoman alussa käsimuoto voi olla g, jolloin liikkeen aikana käsimuoto muuttuu g → k; 

monisuuntainen

lainata, laina, lainaus, luotto; (arkikielessä:) vipata, vippi, vippaus

• Voisitko lainata minulle satasen? 
• Pankki ei myöntänyt lainaa yrittäjälle. 
• Hei, olisiko sinulla lainata sidettä? 
• (arkikielinen:) Minua tympäisee, kun serkkuni on aina vippaamassa minulta rahaa. 
• Haluan nostaa pankkikorttini luottorajaa 2000 markasta 10.000:een.  
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730.

 

monikko voidaan muodostaa toistamalla liikettä siten, että dominoiva käsi siirtyy jokaisella toistolla 
kämmentä alaspäin

laki, pykälä; (oikeusalan kielessä:) säädös, artikla

• Nautojen kasvatus kasvuhormonien avulla on luonnonlakien vastaista. 
• Haluaisin tietää, mitä laki sanoo avioehtosopimuksesta. 
• Lait on tarkoitettu ihmisten turvaksi. Jos lakeja ei olisi, niin koko yhteiskunta olisi 

sekaisin. 
• Kuurojenyhdistyksen säännöissä on pykälä, jossa sanotaan, että maksamattomat jäsen-

maksut ovat ulosottokelpoisia.  

 

 

731.

liike voi pyöriä myös vastakkaiseen suuntaan; voidaan viittoa myös ilman ei-dominoivaa kättä

saari

• Ahvenanmaan ja Turun välisellä merialueella on paljon saaria. 
• Kun näet kaksi saarta, joista toinen on isompi, niin näet myös mökin. 
• Mennäänkö viikonloppuna Korkeasaareen?  
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732.

 

monikko voidaan muodostaa liikettä toistamalla, ja samalla viittoman paikka liikkuu oikealle

1. sisarus 
2. sisar, sisko viittoman eteen voidaan liittää artikkelin 947 viittoma ilman liikkeen toistoa 

3. veli viittoman eteen voidaan liittää kosketus oikeaan ohimoon käsimuodolla g, j tai k taikka 

käsimuodon Y rystypuolella

• Meitä on kolme sisarusta: minä, veljeni Tero ja sisareni Tiina. 
• Minulla ei ole isoasiskoa. 
• Veljekset ovat aivan erinäköiset. 
• Veljessarja on näöltään kuin samasta puusta veistetty. 
• Isä toivoo hartaasti poikaa, mutta hänellä on vain liuta tyttäriä.  

 

 

733.

1. siemen, jyvä 
2. vilja; vehnä

• Linnut kerääntyivät syömään auringonkukansiemeniä. 
• Kun liottaa seesaminsiemeniä vedessä ja jauhaa ne hienoksi, saa maitoa. 
• Näyttää siltä, että tämän vuoden vehnäsadosta puolet onnistui. 
• Vehnä, kaura, ruis ja ohra ovat suomalaisia viljalajeja.  
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734.

 

voidaan viittoa ilman ei-dominoivaa kättä

sekunti; (tunnus:) s

• Seuramme mestari juoksee 100 metriä todella lujaa, peräti 11,6 sekunnissa. 
• Kelloni sekuntiviisari on rikki. 
• Tieto raskaudestani levisi kulovalkean tavoin.  

 

 

735.

 

huulio voi olla [pø] tai [paa]; liike voi tapahtua sekä ranteesta että kyynärnivelestä

1. itkeä, itku; parkua, parku, kollottaa, kollotus, itkeä kollottaa, vollottaa, itkeä vollottaa, vollata, 
vollotus, pillittää, itkeä pillittää, pillitys; (arkikielessä:) poru; (murteissa:) porata 

2. parahtaa itkemään, parahtaa itkuun, parahtaa parkumaan, alkaa itkeä, alkaa parkua, alkaa 
vollottaa liike vain kerran, ja käsi taipuu ainoastaan kyynärnivelestä

• Äiti rähjäsi kiukuissaan lapselle, ja lapsi parahti itkuun. 
• (arkikielinen:) Poru oli pääsemässä, mutta ponnistellen sain sen pidäteltyä. 
• Koira puraisi poikaa, ja hän parahti parkumaan.  
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736.

kilogramma, kilo; (tunnus:) kg; -kiloinen; paino

• Ostitko puolitoista kiloa jauhelihaa? 
• Serkkuni ilmoittautui painikisojen 82-kiloisten sarjaan. 
• Yksi kilogramma merkitsee samaa kuin tuhat grammaa.  

 

 

737.

perhe

• Sopeutumisvalmennuskurssille tulee perheitä kuuroine lapsineen. 
• Olimme perheen kanssa ulkomailla viime kesänä. 
• Pojalla ei ole perhettä. Hän on orpo.  
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738.

huulio voi olla esimerkiksi [B], [hyy], [ø] tai [Ø]; käsimuoto voi olla myös (; arkikielinen

mauton, tyylitön, ikävä, ruma; huono, kehno, tökerö, onneton, surkea, kurja, kelvoton, jostakin 
ei ole mihinkään; (arkikielessä:) paska; (alatyylissä:) olla perseestä

• Yleisö pettyi pahan kerran odotuksissaan: luennon anti jäi todella vähäiseksi. 
• (arkikielinen:) Telkkarista tulee tänä iltana pelkkää paskaa. 
• Taidan olla aika mauttomasti pukeutunut. 
• Opetus on kehittynyt paljon – minun kouluaikanani se oli surkeaa.  

 

 

739.

  

hunaja, hunajainen

• Poika halusi sekoittaa teehen hunajaa. 
• Jos et halua käyttää leivonnassa sokeria, voit korvata sen hunajalla.  
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740.

käsimuoto voi olla myös (

1. seksi, seksuaalisuus, seksuaali-, sukupuolisuus, sukupuoli- (sukupuolivalistus) 
2. seksikäs, seksikkyys ilmettä ja huuliota voidaan muunnella

• Työpaikkani kahvipöydässä puhutaan aina vain seksistä ja seksistä. 
• Nykyaikana nuorille tiedotetaan paljon turvaseksistä ja erilaisista ehkäisyvälineistä. 
• Nainen ei ole mitenkään poikkeuksellisen kaunis, mutta säteilee seksuaalista viehätys-

voimaa, joka saa miehet parveilemaan hänen ympärillään. 
• Seinäkalenterissa on kuvia seksikkäistä uroista.  

 

 

741.

 

monikko voidaan muodostaa liikettä toistamalla, ja samalla molemmat kädet voivat liikkua oikealle

serkku

• Serkkuni läpäisi kevään ylioppilaskirjoitukset. 
• Minulla on paljon serkkuja, ainakin kuusikymmentä. 
• Tiialla on lukuisia pikkuserkkuja Englannissa.  
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742.

 

  

 

voidaan viittoa myös ilman ei-dominoivaa kättä

 

kylä

 

•

 

Kyläyhteisössä

 

 syntyy helposti juoruja. 
• Susi jolkotteli yöllä erään karjalais

 

kylän

 

 läpi. 
• Pienen 

 

kylän

 

 ilmapiiri on paljon lämpimämpi kuin suuren kaupungin. 
• Sota-aikana Lapissa tuhottiin lukuisia 

 

kyliä

 

.  

 

 

 

 

743.

 

 

 

käsimuoto voi olla myös (

 

1. kunnioittaa, kunnioitus, kunnia, kunnioitettava, kunnianarvoinen; kunnianosoitus; arvostaa, 
arvostus, pitää jotakin arvossa, antaa jollekin arvoa 

2. kohtelias, kohteliaisuus, huomaavainen, huomaavaisuus

 

•

 

Kunnian

 

himo oikein paistaa sinusta. 
•

 

Kunnia

 

puheenjohtaja, 

 

kunnia

 

jäsen, 

 

kunnia

 

kirja, 

 

kunnia

 

maininta. 
• Nuoresta iästään huolimatta pikkupoika osasi käyttäytyä ystävällisesti ja 

 

kohteliaasti

 

. 

 

VKSK.book  Page 449  maanantai 4. toukokuu 1998  19:50



 

450

läö

 

VKSK.book  Page 450  maanantai 4. toukokuu 1998  19:50



 

Artikkelit 744–775

@<

 

VKSK.book  Page 451  maanantai 4. toukokuu 1998  19:50



 

VKSK.book  Page 452  maanantai 4. toukokuu 1998  19:50



 

453

@<

 

 

 

 

744.

 

 

 

kosketus otsaan voi jäädä pois

 

taide, taiteellinen, taiteilija

 

• Maalaus

 

taide

 

 ja kuvanveisto ovat lähempänä sydäntäni kuin teatteri ja tanssi. 
• Luokka lähtee käymään 

 

taide

 

museossa. 
• Kulttuuripäivillä huomasin, että käsitteelle ’

 

taide

 

’ on olemassa kaksi eri viittomaa. 
• Sinulla on 

 

taiteellinen

 

 pukeutumistyyli.  

 

 

 

 

745.

 

 

 

käsimuoto voi olla myös 1

 

kuuro, kuurous

 

• Nainen kertoi, että hänen lapsensa on 

 

kuuro

 

. 
• Osaan viittoa, koska minulla on 

 

kuuro

 

 veli. 
• Sinäkö 

 

kuuro

 

! – En usko. 
• Voiko kuuleva päästä 

 

kuurojen

 

yhteisön jäseneksi?  
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746.

 

 

 

ilmaisun alkuosan käsimuoto voi olla myös 1

 

; ilmaisun jälkimmäinen osa voi olla sama kuin artik-

kelissa 568

 

Kuurojen Liitto 

 

(Suomen kuurojen liiton virallinen nimi: Kuurojen Liitto ry)

 

, kuurojen liitto

 

• Mikä se 

 

Kuurojen Liitto

 

 on? 
• Kuurojen Lehti on 

 

Kuurojen Liiton

 

 oma julkaisu. 
• Kuinkahan monta kansallista 

 

kuurojen liittoa

 

 maailmassa mahtaa olla?  

 

 

 

 

747.

 

 

 

1. violetti, sinipunainen, purppura, purppuranvärinen, luumunpunainen 
2. voimakkaan violetti, orvokinsininen, tumma purppura 

 

voimakas liike

 

 
3. liila, syreenin värinen, vaaleanvioletti, vaalean violetti, violetinsävyinen, violettiin vivahtava, 

vivahtaa violettiin 

 

hidas liike; silmät sirrillään

 

• Orvokin terälehdet ovat voimakkaan 

 

violetit

 

. 
• Tytön toiveena oli saada 

 

hennon violetin

 

 sävyinen huone.  
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748.

 

liike voi olla myös lyhyt, toistuva suora liike nenää kohti

 

mustasukkainen, mustasukkaisuus, mustankipeä, mustankipeys; kateellinen, kateus

 

• Et kai ole 

 

mustasukkainen

 

? 
• Pieni 

 

mustasukkaisuus

 

 ei ole pahasta, mutta liiallisena se on haitallista ja voi kehittyä 
sairaalloiseksi. 

• Kun perheen uusi vauva tuotiin kotiin sairaalasta, koira oli sille hirvittävän 

 

mustankipeä

 

.  

 

 

 

 

749.

 

 

 

huulio [p

 

i

 

]; käsimuoto voi olla myös z

 

näyttää siltä että jotakin tapahtuu, näyttää siltä että, näyttää kuin; arvatenkin, arvattavasti, 
otaksuttavasti, oletettavasti, todennäköisesti, todennäköinen, kaiken todennäköisyyden 
mukaan, ilmeisesti, ilmeinen, nähtävästi

 

•

 

Näyttää siltä

 

, että alkaa sataa. 
• Hän näyttää vakavalta. Hänelle on 

 

varmaan

 

 tapahtunut jotain ikävää. 
• Hän tulee 

 

todennäköisesti

 

 vasta ensi lauantaina. 
• En ole kuullut hänestä vuosikausiin, hän 

 

lienee

 

 kuollut.  
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750.

savuke, tupakka, tupakoida, tupakoitsija, polttaa tupakkaa, polttaa; (slangissa:) rööki, vetää 
röökiä

• Minua inhottaa tuo baari, koska siellä on paksu tupakansavu. 
• Osaatko kääriä sätkän? 
• On vaarallista, jos pienet lapset pistävät tupakantumppeja suuhunsa. 
• Savukeaskissa sanotaan, että tupakointi vaarantaa terveyden.  

 

 

751.

 

vertaa artikkelien 1151 ja 1186 viittomiin

toukokuu, toukokuussa, toukokuinen

• Ovatko sisaresi häät touko-kesäkuun vaihteessa vai milloin? 
• Ennen vanhaan kuurojenkouluissa olivat sekä konfirmaatio että koulun päättäjäisjuhlat 

samaan aikaan toukokuun lopussa.  
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752.

 

vastuu, vastata jostakin, vastuullinen, vastuunalainen, olla vastuussa; velvollisuus, velvoite, 
velvollinen

• Kuka ottaa vastuun ensi vuoden kongressin ohjelman suunnittelusta? 
• Vanhemmat olivat täysin vastuuttomia eivätkä huolehtineet lapsistaan. 
• Jos jätät takkisi tähän naulakkoon, teet sen omalla vastuullasi. 
• Opettajan velvollisuuksiin kuuluu opettamisen lisäksi myös opetuksen suunnittelu ja 

valmistelu.  

 

 

753.

huulio voi olla [pi]; vertaa artikkelin 792 viittomaan

1. aito, aitous, oikea, väärentämätön, puhdas; todellinen, tyypillinen; tosi (tosi ystävyys) 
2. vannoa, vakuuttaa, vannoa vala, vala

• Naisen timantti ei ole aito. 
• Minua nolotti, kun hän piti taulua aitona, sillä huomasin itse, että se ei ollut aito. 
• Persialaisen tai muun itämaisen maton aitouden voi tarkistaa aitoustodistuksesta. 
• Pariisissa silmiini sattui kummallisesti pukeutunut mies, joka oli tosi tyypillinen suoma-

laisturisti urheilushortseineen ja lippalakkeineen. 
• Varusmiespalveluksen aikana vannotaan sotilasvala.  
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754.

 

ilmaisun ensimmäisen viittoman huulio on [pi]; ilmaisun viittomat voidaan viittoa päinvastaisessa 
järjestyksessä

nähdä omin silmin, nähdä itse, todistaa omin silmin, olla todistamassa, olla näkemässä kun 
jotakin tapahtuu, olla toteamassa kun jotakin tapahtuu, olla silminnäkijänä

• Näin kyllä, kun viitoit niin! 
• Todistin omin silmin veristä murhaa.  

 

 

755.

seurustella, seurustelu, olla yhdessä, kulkea yhdessä; (arkikielessä:) olla kimpassa, olla jonkun 
kanssa; (slangissa:) styylata, hengata; seurustelusuhde

• Kuinkas kauan te olettekaan jo seurustelleet? 
• He seurustelivat vuosia ja menivät suoraan naimisiin olematta ensin kihloissa. 
• Heillä on salainen suhde.  
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756.

käsimuoto voi olla myös h

sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, hoitaja; (arkikielessä:) hoituri; (leikillisessä kielessä:) kipusisko

• Lääkäreitä ja sairaanhoitajia kaivataan kipeästi kehitysyhteistyöhön ja lähetystyöhön eri 
maanosiin. 

• Mitä eroa on tavallisella sairaanhoitajalla ja erikoissairaanhoitajalla? 
• Kaikkien koulun oppilaiden pitää mennä terveydenhoitajan luo tarkastukseen.  

 

 

757.

mänty, honka, petäjä; (materiaalista:) mäntyinen, mäntypuinen, honkainen, honkapuu, 
petäjäinen

• Kesämökit rakennetaan usein mäntyhirsistä. 
• Kun ottaa tulitikun päähän tuoretta männynpihkaa ja laittaa tikun veteen, se liikkuu 

vedessä eteenpäin. 
• Mäntylauta tummenee auringonvalon vaikutuksesta. 
• Tuo vanha laho petäjä olisi parasta kaataa.  
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758.

Raamattu, raamattu; (Raamatun osista:) testamentti

• Raamattupiiri kokoontuu viikoittain. 
• Maailman eniten painettu kirja on Raamattu. 
• Raamatussa on kaksi osaa: Vanha ja Uusi testamentti. 
• Lukekaamme Uudesta testamentista roomalaiskirjeen 9. luvun 8. jae. 
• Me käytämme 70-luvun kuvasanakirjasta nimitystä "punainen raamattu".  

 

 

759.

toimisto; toimitus (lehden toimitus), toimittaja; virasto, virkailija; kanslia, kanslisti, konttori, 
konttoristi; sihteeri

• Kiinteistövirastossa on tarjolla vuokra-asuntoja. 
• Sihteeri ja toimittaja keskustelevat tuolla toimistossa. 
• Johtaja kyllä tarvitsisi sihteerin. 
• Koulun kanslia on kiinni kahvitauon ajan.  
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760.

1. sokeri; karamelli, makeinen, makeis-; (arkikielessä:) karkki; (varsinkin lastenkielessä:) namu 
2. rauta

• Lasten ei ole hyvä ahmia karkkeja, koska he tulevat niistä melko varmasti ylivilkkaiksi. 
• Näyttelyssä oli karamelleista valmistettuja taloja. 
• Kun käy vierailulla makeistehtaassa, saa ilmaiseksi karamellejä. 
• Missä rautakanki on?  

 

 

761.

 

lääkäri, tohtori; (arkikielessä:) lekuri

• Lääkärissäkäyntiä varten pitää varata aika. 
• Hei, kuinka ruotsalaisessa viittomakielessä viitotaan lääkäri? 
• Ikäväkseni lääkäri määräsi minulle sairaslomaa.  
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762.

tuoli, istuin

• Juhlien päätyttyä vahtimestarin vastuulla on järjestää tuolit pinoihin. 
• Oppilaiden tuolit on järjestetty puolikaareen, ja opettaja istuu heitä vastapäätä. 
• Kokoussalin istuimet näyttävät jatkuvan silmänkantamattomiin. 
• Ralliautossa on erikoinen pyöreä istuin.  

 

 

763.

1. muna, kananmuna 
2. (arkikielessä miehen sukupuolielimistä:) muna, munat 
3. (arkikielessä:) munata, munaus, mokata, moka, möhliä, möhläys

• Rannalla on paljon lokinpesiä munineen. 
• Erottelin varovasti kananmunan keltuaisen valkuaisesta. 
• Näin metsässä, kun linnunpoika oli juuri kuoriutumassa munastaan.  
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764.

  

työpaikka, työ, toimi; (arkikielessä:) duuni, jopi

• Sillä ei niin ole väliä millainen työpaikka on, pääasia että saa työtä. 
• Kotini ja työpaikkani välillä on erinomaiset bussiyhteydet. 
• Työpaikan löytäminen tuntuu toivottomalta. 
• Aiemmin sanomalehdessä tapasi olla avoimia työpaikkoja vaikka millä mitalla.  

 

 

765.

 

voidaan viittoa ilman ei-dominoivaa kättä

totta, tosi, totuus, totuudenmukainen, totuudellinen, todenperäinen, todenperäisyys, paikkan-
sapitävä, paikkansapitävyys; aamen

• Onko tuo totta vai lasketteletko omiasi? 
• Luin hyvän kirjan, joka perustui tositapahtumiin. 
• (arkikielinen:) Älä nyt, ei se ollut totta. Laskin vaan leikkiä! 
• Jeesuksen Kristuksen nimeen, aamen.  
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766.

1. todistaa, todiste, todistaja; osoittaa todeksi, todentaa 
2. tosi, totta, totuus, totuudenmukaisuus; todellisuus; todenmukainen, todenmukaisuus, toden-

peräinen, pitää paikkansa, paikkansapitävä 
3. (keskustelukumppania myötäillen:) aivan, totta, aivan totta, aivan niin, juuri niin; (arkikie-

lessä:) just niin, justiinsa, justiin huuliona voi olla artikkelin 1219 viittoma

• Hän oli tapauksen silminnäkijä. 
• Oikeudenkäynnissä todistusaineisto osoitti syytetyn varkaaksi. 
• Tutkimukset osoittavat, että viittomakieli on kieli. 
• Totta, oikeassa olet!  

 

 

767.

 

voi; margariini; rasva, rasvainen

• Älä laita leivän päälle noin paksua kerrosta voita! 
• Sulatin voin kattilassa ja lisäsin sen taikinaan. 
• Loppukeväästä tienoo on kauniisti keltaisenaan voikukkia. 
• – Mikä tuo astia on? – Siinä kirnutaan voita.  
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768.

 

pää taipuu eteenpäin

alistua, alistuva, alistuvainen; nöyrä, nöyrtyä; taipua, antaa myöten, antaa periksi; myöntyä, 
suostua, suostumus; kuuliainen, kuuliaisuus; alamainen

• Perheen oli pakko sopeutua korvalääkärin mielipiteeseen, jonka mukaan kuuron pitää 
saada puheopetusta. 

• Lea alistuu nöyrästi Ailalta sateleviin määräyksiin. 
• Aikamme tapeltuamme annoin periksi ja suostuin tiskaamaan! 
• Sirkusleijona yritti ärhennellä, mutta mies sai sen piiskaniskulla talttumaan ja 

hyppäämään luimistellen korokkeelle.  

 

 

769.

 

1. diakonissa, seurakuntasisar 
2. nunna

• Helsingin seurakuntien kirkkoneuvosto vahvisti päätöksellään vuonna 1942 kuurojen-
työhön oman diakonissan viran. 

• Diakonissan koulutus sisältää sairaanhoitajan tutkinnon ja seurakuntatyön opintoja.  
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770.

 

myös yksikätisenä; käsimuoto voi olla myös z

onnitella, toivottaa onnea, onnittelu, onnittelut, onnentoivotus, onnentoivotukset; (toivotuk-
sissa:) onnea, onneksi olkoon

• Onneksi olkoon, kun onnistuit huijaamaan minua! 
• (arkikielinen:) En viitsi onnitella. 
• Voisitko kirjoittaa onnittelut syntymäpäiväkorttiin? 
• Onnittelut uudesta työpaikasta!  

 

 

771.

myös yksikätisenä

1. normaali, normaalius; tavallinen, tavanomainen, tavanmukainen 
2. luonnollinen, luonnollisuus, teeskentelemätön, luonteva 
3. rehellinen, rehellisyys, rehti, vilpitön, vilpittömyys, teeskentelemätön

• Hän on luonnollisen ja raikkaan näköinen nainen, sillä hän ei koskaan käytä meikkiä. 
• Verenpaineesi on aivan normaali. 
• Oletko nyt varmasti rehellinen? 
• Kaikki ihmiset vanhenevat aikanaan – se on luonnollista.  
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772.

syödä, ruokailla, ruokailu, ateria, aterioida, nauttia ateria, olla aterialla; lounas, lounastaa; 
päivällinen, syödä päivällistä; illallinen, syödä illallista, illastaa

• En halua mitään hampurilaista vaan ravintolaan syömään. 
• Suomessa on tapana nauttia lounaalla kunnon ateria toisin kuin Tanskassa, missä syödään 

vain voileipää. 
• Perheeni kutsuttiin juhla-aterialle.  

 

 

773.

 

muoti, muodikas, muodinmukainen, olla muotia, olla muodissa; nykyaikainen, uudenaikainen, 
moderni

• Koko porukalla on muodinmukainen siilitukka. 
• Kirpputoreilla käyminen on nyt suurta muotia. 
• (arkikielinen:) Vieläkö sulla on tuollainen? Sehän on ihan out.  
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774.

 

myös yksikätisenä

1. uusi, uutuus; tuore; nuori 
2. upouusi, tuliterä liike on nopeampi kuin perusmuodossa ja kädet liikkuvat kääntöliikkeen aikana 

ylöspäin

• Kylläpä sinun huoneesi on uudistunut, upeat tapetit ja kaikki! 
• Tämä on uudenuutukainen tietokone. 
• Hän on sitten luova ja keksii aina uutta. 
• Tuoreena leipä maistuu hyvältä. 
• Ostan päivittäin tuoreen sanomalehden.  

 

 

775.

myös yksikätisenä

uutinen, uutiset

• Anteeksi, en halua kuulla tuollaisia ikäviä uutisia. 
• Katson päivittäin viittomakieliset uutiset. 
• (arkikielinen:) Uutisissa on joka päivä vaan pelkkää sotaa! 
• (arkikielinen:) Hei kuule, mulla on tosi hyviä uutisia! 
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776.

 

painokkaissa ilmauksissa viittoman liikkeeseen voi tulla laajempi kaari ja posket voivat pullistua

1. erehtyä, erehdys; (varsinkin ylätyylissä:) erhe; haksahtaa, haksahdus, hairahtua, hairahdus; 
kömmähtää, kömmähdys; vahinko, virhe, lapsus; harhaluulo, harha 

2. eksyä, eksyksissä, harhautua, harhaantua, joutua harhaan

• Eihän pikkuerehdyksestä ole haittaa. 
• Erehdyin, kun luulin kokouksen olevan tänään. 
• En ajatellut yhtään, kaappasin vain laukun mukaani ja otinkin vahingossa hänen 

laukkunsa. 
• (arkikielinen:) Eksyttiinkö me silloin Pariisissa? 

 

 

 

777.

 

jänis; kaniini, kani; (lastenkielessä:) jänö, jänöjussi, jänönen, pupu, pupujussi

• Jäniksen turkki on talvella valkea, ja kesäksi se muuttuu ruskeaksi. 
• Jänikset ovat hyvin arkoja. 
• Kuusen juuressa oksien suojassa oli kuusi jäniksenpoikasta. 
• Lapsen lempilelu on pupu.  
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778.

 

ylihuomenna, ylihuominen, ylihuomen; kahden päivän päästä, kahden päivän kuluttua, kaksi 
päivää myöhemmin

• Mitä teet ylihuomenna sunnuntaina? 
• Ei, vasta ylihuomenna.  

 

 

 

779.

 

toissapäivänä, toissapäiväinen; kaksi päivää sitten, kaksi päivää aikaisemmin

• Mitä minä teinkään toissapäivänä? 
• Se taisi olla kaksi päivää sitten, kun työtoverini tuli tänne.  
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780.

 

toissapäivänä, toissapäiväinen; kaksi päivää sitten, kaksi päivää aikaisemmin

• Kuulin siitä vasta toissapäivänä. 
• Tämä on toissapäiväinen lehti.  

 

 

 

781.

 

käsimuoto voi olla myös @

nähdä, näkö; katsoa

• Kyllä minä olen nähnyt autokolarin. 
• Näköni on heikentynyt. 
• Katso nyt tarkkaan! 
• Ei, en ole nähnyt.  
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782.

 

liikkeen aikana käsimuoto voi muuttua z �  §

näkemiin

• Lähden nyt, näkemiin. 
• Näkemiin vaan! 
• (arkikielinen:) Hei, minä olen lähdössä, heippa!  

 

 

 

783.

 

on nähnyt (minä olen nähnyt), näki (minä näin)

• Oletko nähnyt elokuvan "Schindlerin lista"? 
• Näitkö eilen tämän paperin? 
• (arkikielinen:) Minäpä olen nähnyt omin silmin ihka oikean kummituksen!  
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784.

 

ilmauksen jälkiosassa käsimuoto voi olla T

ei ole nähnyt (minä en ole nähnyt), ei nähnyt (minä en nähnyt)

• (arkikielinen:) En mä vaan nähnyt mitään. 
• En ole nähnyt sitä teatteriesitystä. 
• Annatko lehden – en ole vielä lukenut sitä.  

 

 

 

785.

 

liikkeen aikana käsimuoto muuttuu z �  <; viittoman paikkana voi olla suu tai leuka

susi; (murteissa:) hukka; (varsinkin saduissa:) susihukka

• Näin kesämökillä suden juoksevan ohitse. 
• Naisen katseessa oli suden vaaniva ilme. 
• Sudet kulkevat kesällä yksin tai pareittain, mutta talvella ne ovat aina laumassa. 
• Kauppatorilla riippuu telineissä sudennahkoja.  
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786.

liike voi olla myös suora liike kaulalta eteenpäin tai lyhyt kaariliike, jonka alussa sormenpäät kosket-
tavat kaulan juurta ja lopussa rintakehän keskiosaa

pappi, pappeus; kappalainen; pastori; rovasti

• Papin asu on musta puku valkoisin kauluksin ja liperein. 
• 80-luvulla oli aluksi vain muutamia naispappeja. 
• Kirkkopäivillä oli venäläisiä pappeja vieraana.  

 

 

 

787.

 

käsimuoto voi olla myös w; monikko voidaan muodostaa viittomaa toistamalla

palkinto, ansiomerkki, kunniamerkki

• Saitko hiihtokilpailussa palkinnoksi lusikan? 
• Saat kunniamerkin, koska olet toiminut niin aktiivisesti kuurojenyhdistyksessä. 
• Tämä koira on monesti saavuttanut ensisijan koiranäyttelyssä.  
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788.

monisuuntainen

molemmat, kumpikin, kumpainenkin; me kaksi, me; te kaksi, te; he kaksi, he; (kahdesta 
ryhmästä:) kummatkin (kummatkin, pojat ja tytöt)

• (arkikielinen:) Mitäs me nyt tehtäisiin? 
• Kyllä sinä voit valita molemmat. 
• Te näytätte sopivan hyvin yhteen. 
• (arkikielinen:) En tykkää kummastakaan puserosta.  

 

 

 

789.

monisuuntainen; viittomaa voi muunnella aspektuaalisesti

katsoa, katsella, katse; (slangissa:) tsiikata

• Kun hän astui sisään ravintolaan ja katseli ympärilleen, kaikki kääntyivät katsomaan 
häntä. 

• Annoin katseeni vaeltaa miehessä, mutta kun hän katsoikin minua, käänsin äkkiä pääni ja 
katselin muina miehinä poispäin. 

• Kävellessäni katseeni kiinnittyi johonkin kiiltävään: hopeapaperi se vain oli.  
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790.

 

molemmat, kumpikin, kumpainenkin; kumpi, jompikumpi; (kahdesta ryhmästä:) kummatkin 
(kummatkin, tytöt ja pojat)

• Kummankohan kirjan ostaisin? 
• Kyllä minä olen molemmissa paikoissa töissä.  

 

 

 

791.

grilli, paistaa grillissä, grillata, grillaus; takka, paistaa takassa; paistaa nuotiolla

• Tänä iltana grillaan makkaraa. 
• Rupatellessani unohdin ruuat grilliin, ja ne pääsivät palamaan. 
• Kylläpä täällä on kylmä – voisitko sytyttää tulen takkaan?  
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792.

 

huulio [pi]; voidaan viittoa ilman käsiä pelkällä [pi]-huuliolla; viittomalla on myös muita käyttöjä 
kuin tässä artikkelissa mainitut, mutta tutkimuksen puuttuessa niitä ei ole pystytty tässä kuvaamaan; 
vertaa artikkelien 753 ja 1219 viittomiin

kyllä, aivan; (arkikielessä:) joo, juu; juuri niin, juuri, nimenomaan, täsmälleen, tarkalleen, aivan 
niin, aivan oikein, ihan niin, totta kai, tietenkin, tietysti, niinhän se on, niinhän sen täytyy olla; 
(arkikielessä:) just, just niin, justiinsa, prikulleen; käytetään keskustelussa myönteisen palautteen 
antamiseen ja vuorovaikutuksen ylläpitämiseen

• Niin, niin juuri. Tuolla minä asun. 
• Ei, ei se, vaan tuo. 
• Mitä? En minä ole kuullut mitään tuollaista. Hänkö? Vai sillä tavalla.  

 

 

 

793.

 

monisuuntainen

iskeä (hän iskee joka viikonloppu uuden naisen), napata (tyttö nappasi itselleen komean pojan), 
saada koukkuun; iskeä itselleen yhden illan seuralainen, vietellä; (arkikielessä naisesta:) vampata 
(nainen vamppasi firman johtajan); hakea tanssiin, pyytää tanssiin

• (arkikielinen:) TV:ssä oli varsinainen namupala mieheksi, sen kun saisi elävänä pulloon! 
• Odotin turhaan, että joku olisi tullut hakemaan minua tanssiin. 
• (arkikielinen:) Mikä tilaisuus! Katso nyt tuota upeaa donnaa – iskisit siitä itsellesi naisen.  
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794.

 

1. leikata saksilla, leikata, saksia tässä merkityksessä viittomaa voi muunnella aspektuaalisesti 
2. sakset käsi ei liiku eteenpäin

• Leikkaa kangas tarkasti. 
• Metallilevyä on tosi raskasta leikata. 
• Mihin laitoit sakset?  

 

 

 

795.

liike voi olla myös sormien samanaikainen liike ylös ja alas; monisuuntainen

katsella, katselu, katsoa, katsoja

• Kun auton kyydissä istuva poika katseli kuuta, hänestä alkoi tuntua, että kuu katsoo ja 
seuraa häntä. 

• (arkikielinen:) Kyllä minä olen hullu, töllötin eilen telkkaria koko päivän! 
• Kissat katselivat toisiaan tutkivasti kohdatessaan.  
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796.

 

käsimuoto voi olla myös @

maata, olla makuulla, mennä makuulle, makuu-; olla pitkällään, olla pitkänään, pitkälleen, 
mennä pitkälleen, mennä pitkäkseen, nukkua; (arkikielessä:) pötköttää, olla pötköllään, 
pötkölleen, mennä pötkölleen; levätä, olla levolla, mennä levolle, lepo

• Helteellä uimarannalla makaa valtavasti ihmisiä. 
• Voisit mennä tuonne vähäksi aikaa pitkällesi lepäämään. 
• Lääkäri määräsi minut vuodelepoon keskenmenoriskin vuoksi. 
• Näin Afrikassa apinan makaavan korkean puun oksistossa lehtipesässään banaania 

syöden.  

 

 

 

797.

käsimuoto voi olla myös @; monikko voidaan muodostaa viittomaa toistamalla ja samalla 

molemmat kädet voivat siirtyä alaspäin

lause; virke

• Älä kirjoita noin monta lausetta, yksi lause riittää! 
• Tämä lause on minusta täysin käsittämätön.  
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798.

voidaan viittoa ilman ei-dominoivaa kättä; viittoman eteen voidaan liittää artikkelin 161 viittoma 

ilman ei-dominoivaa kättä, tällöin alkuosan käsimuoto voi olla myös z

osoite

• Minulla on hänen kotiosoitteensa mutta ei työpaikan osoitetta. 
• Jos haluatte tilata lehden, voitte antaa osoitteenne minulle.  

 

 

 

799.

 

liike voi olla myös suora liike, jonka aikana kämmen kääntyy ylöspäin

mennä nukkumaan, nukkumaanmeno, käydä nukkumaan, käydä vuoteeseen, mennä makuulle, 
mennä levolle, mennä sänkyyn; (arkikielessä:) mennä petiin, mennä punkkaan, mennä yöpuulle, 
painua pehkuihin, mennä koisaamaan, mennä koisimaan; (murteissa:) mennä maata, mennä 
maate, panna maate

• Poika ei halunnut mennä nukkumaan, vaan halusi valvoa puolille öin. 
• (arkikielinen:) Olen niin naatti, että painun tästä pehkuihin. 
• Jutustelu vaan jatkui ja jatkui, enkä millään päässyt nukkumaan. 
• (arkikielinen:) Nyt leikit seis ja petiin siitä!  
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800.

 

1. sopimus, tehdä sopimus, sopia viittoman jälkiosa voi jäädä pois 
2. allekirjoittaa, allekirjoitus, nimikirjoitus; (arkikielessä:) nimmari, nimppari viittoman jälkiosa 

voi jäädä pois 
3. (oikeusalan kielessä:) testamentti, jälkisäädös

• Työsopimukseni on vain määräaikainen. 
• Nyt on myöhäistä katua. Ei olisi pitänyt luottaa puheisiin, vaan panna mustaa valkoiselle. 
• Allekirjoituksen väärentäminen on rikos. 
• Katsopa, kenen kuuluisuuden aito nimikirjoitus minulla on! 
• Asianajaja auttoi minua testamentin laatimisessa.  

 

 

 

801.

 

voidaan viittoa ilman ei-dominoivaa kättä

1. kanssa, yhdessä; (ylätyylissä:) keralla 
2. pari, parina, kahden, kahdestaan, kaksistaan; parillinen

• Te siis lähdette kahdestaan työmatkalle Pariisiin. 
• Et sinä voi yksin mennä, vaan minun on tultava mukaan! 
• Ei voi olla totta, että sinä olisit tuollaisen miehen kanssa! 
• Nyt se leikki alkaa, muistattehan omat parinne!  
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802.

 

vankila; selli; (arkikielessä:) linna, häkki; vankeus, vankeusrangaistus

• Vankilan ympärillä on korkea muuri, joten sieltä on mahdoton paeta. 
• Tuo mies on tuomittu elinkautiseen vankeuteen. 
• Sellissä on tilaa neljälle. 
• Tuolla en voisi asua, tuntuisi kuin olisin joutunut vankilaan.  

 

 

 

803.

 

asentaa, asennus, -asenteinen (kiinteäasenteinen), asentaja; (arkikielessä:) montteerata, 
montteeraus, monttööri; (tekniikan kielessä:) installoida, installointi

• Mies oli todella taitava tekemään autonasennuksia. 
• Mies asensi huoneeseen vilkkuvalohälyttimet. 
• Poikani haki ammattikouluun sähköasentajalinjalle.  
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804.

 

ei-dominoivan käden käsimuoto voi olla myös @

lopettaa, tehdä loppu jostakin, lopetus; lakata, lakkauttaa, lakkautus; sulkea; keskeyttää, 
keskeytys, katkaista, katkaisu; poikki; (kuvallisessa kielessä:) leikata, leikkaus

• Lopeta tupakanpoltto! 
• Aina sinä tulet ja keskeytät. Haluan saada työrauhan! 
• Pienen kylän koulu suljettiin ja tehtaita lakkautettiin.  

 

 

 

805.

 

tavallisesti vain ihmisistä

seistä, seisoa, seisaalla, seisaalta, seisaallaan, olla jaloillaan, pystyssä, seisoma-; (arkikielessä:) olla 
tolpillaan; pysähtyä, seisahtua, seisahtaa

• Seiso kauniisti suorassa! 
• Jos on oikein humalassa, niin silloin tuskin pysyy pystyssä. 
• (arkikielinen:) Mitä sä siinä seistä möllötät? 
• Koira juoksi uhkaavasti naista kohti, ja tämä jäi kivettyneenä seisomaan.  
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806.

 

huulio voi olla [pø]; viittomaa voi muunnella aspektuaalisesti

pysähtyä, pysähtynyt, pysähdyksissä, pysähdys, pysähtyneisyys, seisahtaa, seisahtua, seisahdus, 
seisaus, seisoa, seistä, seisokki, jäädä paikalleen; (arkikielessä:) jämähtää, jumiintua, jumiutua, 
jumittua, jumissa; (kuvallisessa kielessä:) juuttua paikoilleen; keskeytyksissä

• Kone oli seissyt käyttämättömänä kymmenen vuotta ja oli siksi aivan ruosteessa. 
• Voi harmi, kello on pysähtynyt! 
• (arkikielinen:) Kirjoitin tietokoneella, ja yhtäkkiä se vaan jämähti eikä siitä enää toennut. 
• (arkikielinen:) Että minua sitten ärsyttää, kun tuo kone on jumissa vähän väliä! 

 

 

 

807.

 

1. suunnitella, suunnitelma, suunnittelu; aikoa, aie, aikomus 
2. tekniikka, tekninen; (vanhahtavassa kielessä:) teknillinen, tekno-; teknikko; insinööri; (arkikie-

lessä:) inssi
3. järjestelmä, systeemi 
4. hanke, projekti tässä merkityksessä viittoman perään voidaan liittää artikkelin 370 viittoma 
5. taktiikka, taktinen; strategia, strateginen

• Ennen Interrail-matkalle lähtöä kannattaa suunnitella matkareitti valmiiksi. 
• (arkikielinen:) Annan sinulle vielä turpiin! 
• Teknilliseen korkeakouluun on vaikea päästä opiskelemaan. 
• Isäni on insinööri. 
• En ole kuullut projektista halaistua sanaa. Se on niin salainen, ettei siitä anneta mitään 

tietoja julkisuuteen. 
• Koripallovalmentajan pelitaktiikka on jo vanhanaikainen.  
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808.

käsimuoto voi olla myös A

haarukka; (vanhahtavassa kielessä:) kahveli

• Tyttö ei viitsi käyttää syödessään veistä ja haarukkaa, vaan syö pelkällä haarukalla. 
• Vauvalle syötettiin banaania, joka oli survottu haarukalla. 
• Jos haarukka putoaa lattialle, se tietää vieraiden tuloa.  

 

 

 

809.

matka, matkustaa; (arkikielessä:) reissu, reissata; (varsinkin ylätyylissä:) matkata

• Onko matkavakuutuksesi kunnossa nyt, kun olet lähdössä ulkomaille? 
• Matkatoimisto on huomenna auki kello kahdeksasta kello kuuteentoista. 
• Kuinka matkasi sujui?  
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810.

 

1. nousta seisomaan, nousta ylös, nousta, nousta pystyyn, nousta vuoteesta; (arkikielessä:) 
pompata pystyyn 

2. (uskonnollisessa kielessä:) nousta kuolleista; ylösnousemus

• Laulamme seuraavan virren seisomaan nousten. 
• Entisaikaan oppilaat nousivat salamana seisomaan, kun opettaja tuli luokkaan. 
• Aina kun tuomari tulee sisälle oikeussaliin, ihmiset nousevat seisomaan. 
• Kristuksen ylösnousemus todistaa, että hän todella on Jumalan poika.  

 

 

 

811.

 

dominoivan käden kämmen voi suuntautua myös alaspäin

lammas, lampaan-

• Nainen kuulosteli ihmeissään – aivan kuin jossain määkisi lammas. 
• Isäntä keritsee lampaat tottuneesti. 
• Pääsiäisenä on tapana syödä lampaanlihaa.  
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812.

 

valmiina, valmis, valmiiksi (valmiiksi asennettu tietokoneohjelma)

• Uudessa autossa on jo valmiina hälytys- ja ilmastointilaitteet. 
• En viitsi rakentaa taloa itse, vaan tilaan valmiin talopaketin. 
• Voisit ostaa eineksiä, niin päästään pian syömään. 
• Tuoreen makkaran vakuumipakkaus on jäykkä.  

 

 

 

813.

huulio [hyy] tai [yy]; käsimuoto voi olla myös S; liike voi toistua

varmuuden vuoksi, kaiken varalta, varalta, varautua, varmistaa, varmistus; varalla, varalle

• Kaupassa myydään nyt takkeja alennuksella. Menen ostamaan itselleni takin varmuuden 
vuoksi, etteivät ne vain pääse loppumaan. 

• Otan elokuvan videolle siltä varalta, että satun nukahtamaan. 
• Teen testamentin kaiken varalta. 
• Joko otit tästä varmuuskopion?  
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814.

 

poskien pullistus voimistaa viittoman merkitystä

1. liian, liikaa, liiaksi, liiallinen 
2. kaksinkertainen, kaksinkertaisesti, kaksin verroin; (arkikielessä:) tupla, tuplata, tuplasti, 

tuplaten 
3. lisää, enemmän, lisääntyä; vielä (vielä kalliimpi); yhä (yhä hienompi) 
4. yhä lisää, lisää ja lisää, aina vain lisää; ylenmääräinen, ylenmääräisesti, ylenpalttinen, ylenpalt-

tisesti; yltyä, yltyä yltymistään liike toistuu siten, että viittoman paikka pysyy ei-dominoivassa 
kädessä tai että se kohoaa vähitellen ylöspäin liikkeen toistojen välillä

• Katselin asuntoja ostoaikeissa ja olin ihan tyytyväinen ensin näkemääni asuntoon, mutta 
toinen oli vielä parempi. 

• Betonissa ei ole tarpeeksi hiekkaa, sitä pitää laittaa vielä saman verran lisää. 
• Kun näin hänet äskettäin, hän oli lihonut ylenmäärin entisistä mitoistaan. 
• (arkikielinen:) Että ottaa pannuun! Ostin uuden auton, ja kun olen nyt ajanut sillä, siitä 

löytyy aina vaan enemmän vikoja. 
• Eräässä perheessä vanhemmat olivat aivan liian ankaria pojalleen, ja hän kärsi siitä. 
• Leikkauksen jälkeen kipuni yltyivät ja yltyivät, joten kutsuin hoitajaa. Hän antoi minulle 

kipupiikin, ja oloni helpottui.  
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815.

viittoman paikka voi olla ylempänä pään sivuilla

aasi

• Lapset yrittivät sokkona laittaa hännän seinällä olevaan aasin kuvaan. 
• Muuli on aasin ja hevosen risteytys. 
• Sinä olet oikea aasi! 
• Minäpä olenkin ratsastanut aasilla.  

 

 

 

816.

 

huulio on [hyy] tai [yy]

samanlainen, samanlaisuus, samankaltainen, samankaltaisuus, yhtenäinen, yhtenäisyys, 
yhtäläinen, yhtäläisyys

• Kiinassa kaikki näyttävät pukeutuvan hyvin yhtenäisesti. 
• Pitääkö kaikkien kukkien olla samaa lajia? 
• Tanhuesitys oli upea, koska ryhmä oli rytmillisesti hyvin yhtenäinen.  
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817.

 

käsimuoto voi olla myös F; myös yksikätisenä

yleinen, yleisesti, yleensä, tavallinen, tavallisesti, ylipäänsä, ylimalkaan; (arkikielessä:) yleisesti 
ottaen

• Minun nähdäkseni tuo viittoma on yleinen. 
• Mikähän on yleisin vankilaan joutumisen syy: ryöstö, murha vai jokin muu? 
• Vammaisen lapsen syntyminen on tavallisesti järkytys vanhemmille. 
• Onko lapsella ollut paljon korvatulehduksia?  

 

 

 

818.

 

käsimuoto voi olla myös F; myös yksikätisenä; liike voi suuntautua myös vasemmalle

jatkuvasti, jatkuva, yhtenään, lakkaamatta, lakkaamaton, keskeytyksettä, keskeytymätön, tauko-
amatta, taukoamaton, hellittämättä, hellittämätön, herkeämättä, herkeämätön, alinomaa, 
alinomainen, alituiseen, alituisesti, alituinen, ehtimiseen, yhtä mittaa, koko ajan, yhteen 
menoon; (arkikielessä:) myötäänsä; (murteissa:) alvariinsa; (varsinkin ylätyylissä:) alati

• (arkikielinen:) Mua sitten ärsyttää, kun sä olet aina pummaamassa muilta. Kuinka sulla 
voi jatkuvasti olla rahat loppu? 

• Koko kesä on yhtä auringonpaistetta ja hellettä. 
• Onko sinulla koko ajan kiirettä töissä? 
• (arkikielinen:) Oletpas sinä varoissasi, kun voit alvariinsa matkustella.  
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819.

myös yksikätisenä

1. sellainen, semmoinen, senkaltainen, senlaatuinen; tällainen, tämmöinen, tämänkaltainen, 
tämänlaatuinen; tuollainen, tuommoinen, tuonkaltainen, tuonlaatuinen; näin, tällä tavalla, 
tällä tavoin, tällä lailla, täten, siten, niin, sillä tavalla 

2. kuitenkin (kielteisissä lauseissa: kuitenkaan), kumminkin (kielteisissä lauseissa: kumminkaan), 
siitä huolimatta, kaikesta huolimatta, joka tapauksessa, yhtä kaikki, sentään, silti, sittenkin; 
vaikka 

3. sama, samanlainen, identtinen; samoin, samaten

• Valitettavasti asia on kyllä näin. 
• (arkikielinen:) Sä olet sitten ailahtelevainen tyyppi. 
• Minä menen sinne joka tapauksessa, vaikka sinä et lähtisikään. 
• Minä valitsen samaa ruokaa kuin sinäkin.  

 

 

 

820.

sänky, vuode; (arkikielessä:) peti, punkka

• Kesämökille pitäisi saada vielä yksi sänky lisää. 
• Sängyssä oli todella koristeellinen pääty ja paksut pylväät. 
• (arkikielinen:) Sä olet kuulemma aika kova sängyssä.  
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821.

sänky, vuode; (arkikielessä:) peti, punkka

• Lastenhuoneessa on sänky kolmella seinustalla. 
• Vuoteesi on vielä sijaamatta, teepä se nyt. 
• Parivuode, lastensänky, kerrossänky, vesisänky, varavuode ja sivusta vedettävä sänky.  

 

 

 

822.

sairaala, sairaalarakennus; poliklinikka, klinikka

• Kylässä on pieni sairaala, jossa on työntekijöitäkin vain neljäkymmentä. 
• Sairaalassa on monta osastoa, muun muassa synnytys-, lasten- ja kirurginen osasto. 
• Mies sai sydänkohtauksen, ja hänet piti viedä heti sairaalaan.  
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823.

käsimuoto voi olla myös @ tai <; viittomaa voi muunnella aspektuaalisesti

tanssi, tanssia, tanssija

• Tanssi alkaa – saanko luvan? 
• Haluatko lähteä mukaan tanssikurssille? 
• Vatsatanssi on hyvä apu selkävaivoihin. 
• Sisareni on ammatiltaan tanssija.  

 

 

 

824.

 

monikko voidaan muodostaa viittomaa toistamalla, ja samalla viittoman paikka siirtyy oikealle

kerho, klubi

• Nuortenkerhossa on nelisenkymmentä jäsentä. 
• Tyttö käy harrastamassa mahdottoman monessa eri kerhossa.  
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825.

huulio [piipii]; ilmeellä ja liikettä vahvistamalla voidaan viittoman merkitystä voimistaa

yhtäjaksoisesti, yhteen menoon, yhtä mittaa, kaiken aikaa, koko ajan, joka hetki, jatkuvasti, 
herkeämättä, lakkaamatta, tauotta, taukoamatta, keskeyttämättä, keskeytymättä, hellittämättä, 
alituisesti, alituiseen, alinomaa; (varsinkin ylätyylissä:) alati

• En nukkunut ollenkaan koko kolmipäiväisen Ruotsin-reissun aikana ja olin matkan 
jälkeen kuolemanväsynyt. 

• Turha pitää taukoa, ajetaan vaan suoraan perille asti. 
• Ei ole hyväksi työskennellä tauotta.  

 

 

 

826.

 

myös yksikätisenä

1. myös (kielteisissä lauseissa: myöskään), -kin (kielteisissä lauseissa: -kaan, -kään); (arkikielessä:) 
kanssa; samoin, edelleen, lisäksi 

2. sama, samanlainen, identtinen; samoin, samaten, kuten

• (arkikielinen:) Mä haluun kanssa samanlaisen! 
• (arkikielinen:) Sunkin pitää tulla tekemään tätä hommaa! 
• Puolue ehdottaa sekä työnantajan työeläkemaksujen että sairausvakuutusmaksujen 

poistamista. 
• Minulla on melkein samanlainen paita kuin sinulla.  
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827.

1. vauva, pikkuvauva, pienokainen, imeväinen, sylilapsi; (arkikielessä:) beibi, baby, toukka; 
(runokielessä:) piltti; (hellittelysanana:) vauveli 

2. neuvola

• Voi, kuinka söpö vauva! 
• Vauvoja oli sairaalassa somasti sängyissään rivi toisensa perään. 
• (arkikielinen:) Ei oo totta! Beibi kävellä taapertaa jo! 
• Keskustaan on avattu uusi neuvola. 
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828.

1. paholainen, perkele, saatana, piru, sielunvihollinen, riivaaja, demoni liike voi olla myös ranne-
liike, jonka aikana alaspäin taittunut ranne oikenee; liike voi olla suoraan eteenpäin suuntautuva 
liike, joka alkaa kosketuksella otsaan 

2. (arkikielessä vahvistus- ja kirosanoina:) helvetti, helvetillinen, helvetisti, helvetinmoinen, 
perkele, perkeleellinen, perkeleesti, perkeleenmoinen, piru, pirullinen, pirunmoinen, saatana, 
saatanasti, saatananmoinen, riivattu, riivatusti, riivatunmoinen liike voi olla myös ranneliike, 
jonka aikana alaspäin taittunut ranne oikenee 

3. kiroilla, kirota, lausua kirosanoja, kirous, manailla, manailu, manata, manaus, noitua, 
sadatella, sadattelu, sadatus pieni liike useita kertoja

• En tiedä, minkä näköinen piru todella on, koska sitä on kuvailtu niin monella eri tavalla. 
• (arkikielinen:) Helvetin enkelien tylynnäköinen jengi päristeli ohi harrikoillaan. 
• Kuulin, että kaverisi olisi saatananpalvoja. Onko se totta? 
• (arkikielinen:) Voi perkele, mä unohdin!  
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829.

 

huulet ovat kevyesti yhteenpuristettuina; voidaan viittoa ilman ei-dominoivaa kättä

ei ymmärrä (minä en ymmärrä), ei käsitä (minä en käsitä), jokin menee yli ymmärryksen (asia 
meni yli ymmärrykseni); (arkikielessä:) ei tajua (minä en tajua), ei kässää (minä en kässää), jolla-
kulla lyö tyhjää (minulla lyö nyt täysin tyhjää), joltakulta menee yli hilseen, jollakulla ei lanttu 
leikkaa, jokin ei mene jakeluun (asia ei mennyt jakeluun), jollakulla ei sytytä; (slangissa:) jokin ei 
mene kaaliin, ei hiffaa (minä en hiffannut)

• En käsitä, miksi sain laskun kirjatilauksesta. Enhän minä ole mitään tilannut! 
• Silloin korkeimmalla palkintopallilla seistessäsi olosi taisi olla aika pöllähtänyt, vai 

kuinka? 
• Käsittämätöntä, mihin se leipä on voinut kadota. Juuri äskenhän se oli tuossa.  

 

 

830.

 

huulio on [ø] tai [Ø]; arkikielinen

leveillä, levennellä, olla olevinaan, mahtailla, mahtailu, rehvakas, pöyhkeä, pöyhkeys, 
pöyhkeillä, pöyhkeily, ylimielinen; (arkikielessä:) leuhka, leuhkia, pollea, pröystäillä, pröystäily

• (arkikielinen:) Nuori kundi ajoi polleana uudella autollaan. 
• (arkikielinen:) Eilisen tietovisan voittanut tyttö oli hyvin olevinaan ja leuhkana suuresta 

tietomäärästään. 
• Nuorten kokouksessa käytiin vilkas keskustelu, jonka aikana eräs poika käytti rehvak-

kaana täysin mitäänsanomattoman puheenvuoron.  
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831.

1. arki, arkinen 
2. farkut, farkku-, farmarit 
3. raitis, raittius; selvin päin 
4. maalla, maalta (olla kotoisin maalta), maalainen, maalais-, maaseutu 
5. (halventavassa kielenkäytössä:) juntti, maalaisjuntti, maajussi, jyväjemmari oikea poski pullis-

tuneena

• Viittomisesi on selvästi arkityyliä. 
• Vaaleiksi kuluneet farkut ovat minun makuuni. 
• (arkikielinen:) Tänään minun pitää olla ilman viinaa, kun olen kuskina. 
• Pukeutumisesta päätellen hän on maalta.  

 

 

832.

1. akku; (vanhahtavassa kielessä:) akkumulaattori 
2. paristo; (arkikielessä:) patteri 
3. Parainen

• Onko kuulolaitteessasi iso vai pieni nappiparisto? 
• Kerran Paraisilla autoni ei lähtenyt käyntiin. Katsoin konepellin alle ja kiinnitin irronneen 

akkukaapelin. 
• Taskulampun paristot ovat kuluneet loppuun ja ne pitää vaihtaa.  
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833.

etsiä, etsintä, hakea, haku; (poliisista:) etsivä

• Piilolasini putosi, ja etsin sitä kaikkialta. 
• Kaksivuotias poika etsii itkien kadonnutta isäänsä. 
• Mitä? Etsi itse! 
• Millainen hakujärjestelmä elektronisessa sanakirjassa on?  

 

 

834.

pitsa, pizza

• Kun soittaa tilauksen, pitsan voi hakea 15 minuutin päästä. 
• Poikkesin kaupungilla ostosten lomassa syömään pizzapalan nälkääni.  
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835.

monisuuntainen; viittomaa voi muunnella aspektuaalisesti

matkustaa, matka; (arkikielessä:) reissata, reissu; (varsinkin ylätyylissä:) matkata

• Matkustin eilen Helsingistä Seinäjoelle ja sieltä aamulla Tampereelle. 
• Myyntiedustajat joutuvat matkustamaan hyvin paljon. 
• Minne aiot matkustaa? 
• Olen niin paljon matkoilla, että meille on turha yrittää tulla.  

 

 

836.

viittoman paikkana voi olla myös ei-dominoiva käsi, jolloin ei-dominoivan käden käsimuoto on § 

ja kämmen on ylöspäin

juna; veturi; rautatie-

• Junat ovat kehittyneet valtavasti sitten hitaiden höyryjunien. Nykyisten pikajunien 
rinnalle on kehitetty myös huippunopeita luotijunia. 

• Pysähtyykö tuo juna joka asemalla, vai meneekö se suoraan pääteasemalle? 
• Juna ajaa niin nopeasti, ettei ikkunassa vilahtelevaa maisemaa kärsi katsella. 
• Tavataan rautatieasemalla!  
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837.

 

lasketella, laskettelu, laskettelija; pujotella, pujottelu, pujottelija, slalom

• On suloista seurata lapsia laskettelurinteessä, kun osa lapsista laskee varovasti auraten ja 
toiset taas posottavat pelotta suoraan alas. 

• Alppihiihdon kilpailulajeja ovat suurpujottelu, syöksylasku ja supersuurpujottelu. 
• Tuo taitava laskettelija menee mustasta rinteestä kuin leikiten.  

 

 

838.

 

voidaan viittoa ilman ei-dominoivaa kättä

metro, metrojuna, maanalainen

• Kuljen työmatkat yleensä metrolla. 
• Ehdin viime tipassa metrojunaan, ennen kuin ovet sulkeutuivat.  
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839.

 

voidaan viittoa ilman ei-dominoivaa kättä; käsimuoto voi olla myös S; nelijalkaisesta eläimestä 

puhuttaessa sormien liike tehdään molemmilla käsillä

kävellä, kävely, kulkea, kulku, kulkea jalkaisin, kulkea jalan, käydä, käydä jalan; patikoida, 
vaeltaa

• Poika ei jaksa kävellä, vaan haluaa autokyydin. 
• Tädille kävi eilen niin, että hänellä ei ollut bussirahaa, ja hän joutui kulkemaan 

kymmenen kilometriä jalkaisin päästäkseen kotiin. 
• Kissa käveli ensin kaikessa rauhassa, mutta sai sitten jalat allensa.  

 

 

840.

 

istua, istuutua, istuallaan, istualtaan, istualleen, istuma-

• Olen ollut koko pitkän päivän jalkojeni päällä. Voi, kun pääsisi jo istahtamaan ja lepuut-
tamaan jalkojaan! 

• Koira ymmärtää viittomista: kun mies viittoo "istu", koira istuu. 
• (arkikielinen:) Toimistossa istumatyössä voi takamus ruveta leviämään. 
• Istutko tähän hetkeksi odottamaan, lääkäri tulee ihan pian.  
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841.

koe, kokeilla, kokeilu; (koulussa:) kokeet

• Voidakseen opiskella yliopistossa pitää ensin läpäistä pääsykoe. 
• Tein koeajon tuolla autolla. 
• Kokeilepa, miltä ruoka maistuu. 
• (arkikielinen:) Jee, mä sain kympin matikankokeista!  

 

 

842.

huulio [piipii]

iloita, ilahtua, ilostua, olla iloissaan, riemuita, riemastua, olla riemuissaan; ilonpurkaus, riemun-
purkaus, riemastus; haljeta onnesta, pakahtua onnesta; olla ikionnellinen, olla onnensa kukku-
loilla

• Lapset olivat riemuissaan päästessään leirille. 
• Kerkisin jo riemastua voitosta, mutta mikä pettymys – tulinkin toiseksi. 
• Olin haljeta onnesta voitettuani arpajaisissa ulkomaanmatkan.  
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843.

 

viittomaa voi muunnella aspektuaalisesti

nousta ylös sängystä, nousta vuoteesta, nousta ylös, nousta, hypätä ylös sängystä; (arkikielessä:) 
loikata ylös sängystä, pompata ylös sängystä

• (arkikielinen:) Nukuttuani pommiin pomppasin kiireesti ylös sängystä. 
• En ole mikään reipas ylösnousija, vaan aina tekee mieli vielä vähän torkahtaa. 
• Pikku hamsteri heräsi, nousi ylös ja lähti juosta piipertämään. 
• Olen huomannut, että nouset ylös aina säännöllisesti kello seitsemältä.  

 

 

844.

käsimuoto voi olla myös z; monisuuntainen

pettää, petos, pettäjä, petturi, petkuttaa, petkutus, petkuttaja, huijata, huijaus, huijari, 
huiputtaa, huiputtaja; kavaltaa, kavallus, kavaltaja; (arkikielessä:) filunki; uskoton, petollinen, 
epäluotettava

• Miksi petit minut ja menit juoruamaan asiasta, vaikka olit luvannut pitää suusi kiinni? 
• En minä ole sinua pettänyt. Olen aina ollut sinulle uskollinen. 
• Liikkeessä tapahtui niin paljon petoksia, että se meni konkurssiin. 
• (arkikielinen:) Jää pahus petti ja mulahdin veteen.  
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845.

valvoa, valvonta; vartioida, vartiointi, vartija, vartio; seurata, seuranta; tarkkailla, tarkkailu, 
pitää silmällä, silmälläpito; (arkikielessä:) vahtia, vahti, vahdata; tarkkaamo, valvomo

• Voisitko pitää silmällä laukkuani sillä aikaa, kun käyn WC:ssä? 
• Vahdi lapsia, etteivät he karkaa.  

 

 

846.

valvoa, valvonta; vartioida, vartiointi, vartija, vartio; seurata, seuranta, tarkkailla, tarkkailu, 
pitää silmällä, silmälläpito; (arkikielessä:) vahtia, vahti, vahdata; tarkkaamo, valvomo; kontrolli, 
kontrolloida, kontrollointi; päivystää, päivystys, päivystäjä

• Tarkkailuluokka on niitä oppilaita varten, joilla on vaikeita sopeutumisongelmia. 
• Laihdutusryhmässä painoa seurataan säännöllisesti.  
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847.

olut; (arkikielessä:) kalja

• Kuumaan saunan kiukaaseen kaadetun oluen tuoksu muistuttaa uunituoreen leivän 
tuoksua. 

• Lasi jäi vajaaksi, koska hanaolut oli lopussa. 
• Saksassa on hyvin vahva olutkulttuuri.  

 

 

848.

 

käsimuoto voi olla myös k

huutaa, huuto; kiljua, kiljunta; karjua, karjunta, ärjyä, ärjyntä; kirkua, kirkuna; parkua, parku, 
parkuna; rääkyä, rääyntä, rääkynä

• Kuka täällä huusi? 
• Huutokaupoissa on mukava käydä. 
• Naapuria häiritsee koiran yöllinen ulvonta. 
• Kuuluu selvästi läpi, että joku itkee ja parkuu.  

VKSK.book  Page 511  maanantai 4. toukokuu 1998  19:50



512

cvb

 

 

849.

 

rippikoulu; (arkikielessä:) ripari, rippis; käydä rippikoulu; päästä ripille, ripillepääsy

• – Mikähän nuorten leiri tuolla on menossa? – Rippikoululeiri. 
• Miksi et viitsi mennä rippikouluun? 
• Konfirmaation jälkeen annetaan lahjaksi esimerkiksi risti, sormus tai muu koru.  

 

 

850.

 

liikkeen suunta voi olla myös oikealle alaviistoon; myös yksikätisenä

tarkastaa, tarkastus, tarkastaja; tarkistaa, tarkistus; ottaa selvää, tutkia; käydä läpi; katsastaa, 
katsastus; (slangissa:) tsekata, tsekkaus

• Pitääkö minun tarkastaa pöytäkirja? 
• Pitääpä tarkistaa, puhuiko äiti totta. 
• Tilintarkastaja löysi kirjanpidosta paljon virheitä. 
• Autossani on ollut usein vikaa – saa nähdä meneekö se katsastuksesta läpi.  

VKSK.book  Page 512  maanantai 4. toukokuu 1998  19:50



513

 

 

851.

 

linja-auto, bussi; (arkikielessä:) linjuri; (murteissa:) onnikka; (slangissa:) dösä

• (arkikielinen:) Pahuksen bussi ehti mennä, vaikka juoksin minkä kerkesin! 
• Tie kiersi monta kertaa vuoren ympäri. Bussin kivutessa huippua kohti ikkunasta näkyi 

jyrkkä pudotus alaspäin. 
• Pysäkillä seisoi pitkä jono ihmisiä, mutta bussi antoi odottaa itseään. 
• Yhdessä vanhassa linja-autossa näki lattialautojen raoista, miten maa vilisi alla.  

 

 

852.

sähkö, sähkövirta; sähköinen, elektroninen

• Kaikki valot sammuivat luultavasti sähkökatkoksen vuoksi. 
• Että minä inhoan sitä, kun nousee autosta ja saa sähköiskun auton ovesta. 
• Sain sähkölaskun, jonka olin jo maksanut. 
• Elektronisen sanakirjan käyttäjä saa kuvalevyltä tietokoneen näytölle elävän videokuvan.  
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853.

myös yksikätisenä; liike voi olla myös kertaliike ylös ja alas

hissi; mennä hissillä, kulkea hissillä, matkustaa hissillä

• Avaa minulle hissin ovi, ettei minun tarvitse raahata tavaroita portaita ylös. 
• En voi kulkea hissillä, koska minulla on hissikammo. 
• Voi, minkälainen vanhanaikainen pikku hissi: veräjäovi ja penkkikin vielä!  

 

 

854.

matkustaa, matkustella, olla matkoilla; (arkikielessä:) reissata; matkailu

• Se mies on todellinen maailmanmatkaaja. 
• Toiminnanjohtajaa ei ikinä näe, kun hän on aina matkoilla.  

VKSK.book  Page 514  maanantai 4. toukokuu 1998  19:50



515

 

 

855.

tutkia, tutkimus, tutkielma, tutkija; tutkinto; tarkastella; ottaa selvää, selvittää; analysoida, 
analyysi, analysointi; (oikeusalan kielessä:) tutkinta, tutkinnallinen

• Tutkiiko poliisi vieläkin Ruotsin pääministerin murhaa? 
• Aina vieraisilla ollessaan pieni tyttö tutkii uteliaana laatikoita ja kaappeja. 
• Projektissa on neljä työntekijää: kaksi tutkijaa ja kaksi tutkimusapulaista. 
• Onneksi olen jo suorittanut tutkintoni. 
• Käsialaasi analysoimalla voidaan paljastaa, millainen olet.  

 

 

856.

käsimuoto voi olla myös U

salaatti

• Työpaikkaruokalassa on lämminruokatiskin lisäksi erillinen salaattitiski. 
• Kasvisravintolassa on runsas salaattivalikoima. 
• Laiton salaattiin kurkkua, tomaattia, salaatinlehtiä ja hiukan öljykastiketta.  
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857.

 

mappi, kansio

• Missä mappini on? 
• Kyllä minä voin laittaa mapin paikoilleen hyllyyn. 
• (arkikielinen:) Eilen telkkarissa oli tosi jännittävä ohjelma nimeltään “Salaiset kansiot“. 
• Voisitko mapittaa nämä paperit tuohon kansioon?  

 

 

858.

myös yksikätisenä; liikkeen laatua voi muunnella; särkevä paikka voidaan ilmaista osoittamalla tai 
koskettamalla sitä

1. särkeä, särky, kivistää, kivistys, pakottaa, pakotus, jomottaa, jomotus, kolottaa, kolotus 

2. sykkivä kivuntunne, tykyttävä särky, kivistää, kivistys, pakottaa, pakotus huulio [pipi] 
3. päänsärky, särkeä päätä (minun päätäni särkee, minulla särkee päätä); migreeni; krapula, 

krapulainen, kohmelo, kohmeloinen viittoman alkuosana on osoitus tai kosketus ohimoon 

käsimuodolla g tai c
• Joko sinä ostit särkylääkettä? 
• Minulla ei ole koskaan ollut nivelsärkyä. 
• Minua pakottaa joka paikasta. 
• En jaksa kuunnella, kun tuo nainen aina valittaa päänsärkyään.  
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859.

 

1. ehtoollinen, ehtoollis-; käydä ehtoollisella, nauttia ehtoollista, viettää ehtoollista 
2. alttarikaide, alttarikehä

• Nainen polvistuu ehtoolliselle ja nauttii papin ojentaman leivän ja viinin. 
• Kirkko oli niin täynnä kansaa, että ehtoolliselle oli pitkät jonot. 
• Vihkipari asteli alttarille. 
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860.

 

aloituskäsimuoto voi olla myös m

uskoa, usko, uskottava; luulla, luulo, luultava, luultavasti; olettaa, oletus, olettamus, oletetta-
vasti, otaksua, otaksuttavasti; luottaa, luottamus, luotettava; luotto

• Lapsi uskoo Jumalaan. 
• Luuletko, ettet tule mukaan? 
• Minun on vaikea uskoa, että pääsit sinne. 
• Sinulta puuttuu itseluottamusta.  

 

 

861.

 

käsimuoto voi olla myös Q

ruma, rumuus, rumannäköinen, rumilus, pahannäköinen

• Tuollainen hosuminen ruokailuvälineet kädessä on rumaa! Viito rauhallisesti ja pidä 
kädet lähellä itseäsi! 

• Ulkona on tosi ruma ilma. Sataa aivan kaatamalla. 
• Rumasta ankanpoikasesta, jota sorsanpoikaset kiusasivat, kasvoikin kaunis ja uljas 

joutsen.  
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862.

 

käsimuoto voi olla myös §, g tai S

ei vielä

• Huomenna on juhlat, ja ruuat on vielä ostamatta. 
• Kone ei ole vielä laskeutunut. 
• Kovin syvällisesti en ole vielä sitä omaksunut. 
• – Oletko jo ilmoittautunut? – En vielä.  

 

 

863.

käsimuoto voi olla myös g, jolloin kämmenen suunta on vasemmalle

lauantai, lauantaina, lauantainen

• Lauantai ei sovi, silloin minulla on koko päivä täynnä ohjelmaa. 
• Etkö ollenkaan huomannut sormustani – menin viime lauantaina kihloihin! 
• Minun on oltava töissä seuraavat kolme lauantaita. 
• Ostitko jo lauantaimakkaraa?  

VKSK.book  Page 522  maanantai 4. toukokuu 1998  19:50



523

 

 

864.

monisuuntainen

videoida, kuvata videolle, videointi, elokuvata, elokuvaus, filmata, filmaus, kuvata, kuvaus; 
videokamera, elokuvakamera, filmikamera, televisiokamera, kamera

• Oletko hyvä kuvaamaan? 
• (arkikielinen:) En tykännyt yhtään, kun jouduin kaupungilla TV-kameroiden kuvatta-

vaksi. 
• (arkikielinen:) Kuvasin salaa kaveriani, eikä hän höhlä huomannut mitään, jatkoi vaan 

viittomistaan! 
• Videokamerastani on objektiivi rikki.  

 

 

865.

 

huulio [viu]; arkikielinen; kahdella kädellä vuorotahtiin viitottuna saa merkityksen ’monet poistuvat 
paikalta’

lähteä, lähtö, mennä, meno, poistua; hävitä, kadota, kaikota; (arkikielessä:) haihtua, häipyä, 
häippäistä, liueta, lähteä lätkimään, lähteä nostelemaan, ottaa pitkät

• (arkikielinen:) Mihin sinä liukenit? 
• (arkikielinen:) En jaksa enää jäädä tänne, painun kotiin. 
• (arkikielinen:) Me lähdetään nyt teatteriin. 
• Minne se lapsi nyt hävisi? 
• Mies katosi paikalta vähin äänin.  
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866.

  

kirje

• Nuorena olin kova kirjoittamaan kirjeitä, mutta nyt olen laiskistunut. 
• Minulla ei ole isoa kirjekuorta. 
• Saitko pikakirjeen?  

 

 

867.

liike on etusormen väristely

välitunti; (arkikielessä:) välkkä, välkkäri

• Koska ulkona oli kova pakkanen, oppilaat menivät välitunnilla vessaan lämmittelemään. 
• Kuka opettajista on välituntivalvojana?  
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868.

 

myös yksikätisenä

nukkua, olla unessa; nukahtaa, vaipua uneen, uinahtaa; (ylätyylissä) uinua; (lapsille puhuttavassa 
kielessä:) tutia, tuutia; (arkikielessä:) koisata, koisia, vetää sikeitä

• Leikkaussalissa tyttö vaipui uneen, kun hänelle laitettiin tippa käteen. 
• Poliitikot neuvottelivat kokonaisen vuorokauden nukkumatta lainkaan välillä. 
• Hyvää yötä! Olen niin väsynyt, että menen nukkumaan. 
• Vauva nukkui kaikessa rauhassa, vaikka äiti imuroi ja isä hakkasi nauloja seinään.  

 

 

869.

 

viittoman tyyliä voi muunnella ilmeellä ja huuliolla

emätin, vagina, häpy; (arkikielessä ja lastenkielessä:) pimpsa; (lastenkielessä:) pimppi; (alatyy-
lissä:) pillu, vittu

• Nainen meni gynekologille tarkastukseen. Hänen sukuelimistään löytyi kyhmy, joka 
leikattiin pois. 

• Ennen leikkausta häpykarvat ajellaan. 
• Emättimen sairauksiin on erilaisia lääkkeitä: suun kautta otettavia ja emätinpuikkoja. 
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870.

 

liha; lihas, lihakset

 

• Mummo paistaa 

 

kinkun

 

 joka joulu. 
• Valkosipuli maistuu 

 

liha

 

pullissa paremmalta kuin tavallinen sipuli. 
•

 

Liha

 

tiskillä epäröin naudan- ja sian

 

lihan

 

 välillä. 
• Haluatko tulla grillaamaan 

 

makkaraa

 

? 
• Miehellä on kovat 

 

lihakset

 

.  

 

 

 

 

871.

 

 

 

huulio [Ø

 

]; hieman eroottisen sävyinen; voidaan viittoa ilman yhdysviittoman ensimmäistä osaa

 

alaston, alastomana, alasti, alastomuus

 

• Minä nukun aina 

 

alasti

 

. 
• Sinä piirrät hienoja 

 

alaston

 

kuvia. 
• Sängyllä makasi kyljellään varsin hyvännäköinen nainen 

 

ilman rihman kiertämää

 

 yllään.  
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872.

 

 

 

käsimuoto voi olla myös w

 

matkapuhelin, käsipuhelin; soittaa matkapuhelimella, soittaa käsipuhelimella; 

 

(arkikielessä:)

 

 
kännykkä, soittaa kännykällä

 

• Suomessa on paljon 

 

matkapuhelimia

 

 muihin maihin verrattuna. 
• Onko 

 

matkapuhelimesi

 

 NMT vai GSM? 
•

 

Kännyköiden

 

 hinnat ovat romahtaneet.  

 

 

 

 

873.

 

käsimuoto voi olla myös c

 

1. farkut, farkku-, farmari 
2. raitis, raittius; selvä, selvin päin 

3. arki, arkinen 

 

voidaan viittoa ainoastaan käsimuodolla c

 

•

 

Farmarihousut

 

 ovat lujaa laatua. 
• Nykyään ei enää ole 

 

raittius

 

seuroja. 
• Tuo kauppa on auki 

 

arkisin

 

, ja viikonloppuisin se on suljettu. 
• Tämä kirjoitus on tyyliltään 

 

arkinen

 

.  
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874.

 

 

 

1. haista, haju, hajuinen; 

 

(arkikielessä:)

 

 haisu; lemu, lemuta, löyhkä, löyhkätä, katku, käry; 
ummehtunut, tunkkainen, tunkkaantunut 

2. ummetus, olla ummella, vatsa kovalla, vatsa kovana 
3. tiivis, aukoton, läpäisemätön, umpio, tyhjiö, vakuumi

 

• Täällä on 

 

tunkkaista

 

, pitäisi tuulettaa. 
• (arkikielinen:) Kun vessan oven avasi, sieltä löyhähti 

 

kammottava lemu

 

. 
• Minulla on vatsa 

 

kovalla

 

. 
• Jos vetää muovipussin päähän, 

 

tukehtuu

 

 kuoliaaksi. 
• Putki 

 

lakkasi vuotamasta

 

, kun siihen vaihdettiin uusi tiiviste.  

 

 

 

 

875.

 

 

 

nuha; flunssa, influenssa; vilustunut, vilustumistauti; 

 

(arkikielessä:)

 

 lentsu; nenä vuotaa; 
nuhainen; 

 

(leikillisessä kielessä:)

 

 nuhanenä

 

•

 

Flunssaa

 

 on nyt liikkeellä. 
• Tyttärentyttäreni on potenut 

 

flunssaa

 

 jo lähes kuukauden. 
• Olen niin 

 

nuhainen

 

, että on pakko ostaa nuhasuihketta. 
• (arkikielinen:) Sulla sitten 

 

nokka vuotaa

 

 usein. Oletko allerginen jollekin?  
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876.

 

 

 

silmät siristyvät; käsimuoto voi olla myös w

 

; liike voi olla myös ranteen taivutus; suoraa liikettä voi 

muunnella siten, että viittoman merkitys voimistuu

 

julma, julmuus, julmuri, raaka, raakuus, raakimus, raakalainen, häijy, häijyys, armoton, armot-
tomuus, säälimätön, säälimättömyys, sydämetön, sydämettömyys; paha, pahuus; epäinhimil-
linen, epäinhimillisyys

 

• On ikävää, kun maassa on käynnissä niin 

 

julma

 

 sota. 
• Tämä elokuva on niin 

 

raaka

 

, ettei tätä voi katsoa. 
• (arkikielinen:) Älä töki 

 

niin kovaa

 

 – se sattuu! (Kuurojen kulttuurissa toisen huomio 
voidaan herättää koskettamalla olkavarteen.) 

• Ennen vanhaan 

 

häijy

 

 pääsiäisnoita kävi katkomassa lehmiltä hännät.  

 

 

 

 

877.

 

 

 

1. ilkeä, ilkeys, ilkeämielinen, ilkeämielisyys, ilkimys, häijy, häijyys, häijyluonteinen, häijyläinen, 
paha, pahuus, pahanilkinen 

 

alahampaat voivat olla näkyvissä ja koskettaa ylähuulta

 

 
2. 

 

(eläimistä:)

 

 villi, kesyttämätön

 

• Hän on 

 

ilkeä

 

 meitä kohtaan. 
• Poika puree koko ajan – 

 

varsinainen pikku riiviö

 

! 
•

 

Villi

 

eläimet eivät ole täysin kadonneet Suomen metsistä.  
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878.

 

 

 

huulio voi olla [p

 

i

 

], [p

 

ii

 

], [

 

ii

 

] tai [pø

 

]; liike voi olla myös suora liike; käytetään varsinkin arkikielessä

 

olla estynyt, estyä; este

 

•

 

En päässyt

 

 eilen kuurojenyhdistykselle, koska lapseni oli sairas. 
• (arkikielinen:) Aioin häippäistä paikalta, mutta he 

 

estivät

 

 minua lähtemästä. 
• Lento 

 

estyi

 

 lakon takia. 
• Puheenjohtajan ollessa 

 

estynyt

 

 kokousta vetää varapuheenjohtaja.  

 

 

 

 

879.

 

 

 

1. kurkku 

 

(tuore kurkku)

 

 
2. 

 

(ihmisen tai eläimen rakenteen kuvauksessa:)

 

 kurkku 

 

liike kerran

 

• Otan mieluummin suola

 

kurkkua

 

 kuin tuoretta 

 

kurkkua

 

. 
• Kasvihuoneessa kasvaa kiemuraisia 

 

kurkkuja

 

, mutta kaupassa myydään vain suoria ja 
kauniita.  
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880.

 

 

 

1. apteekki 
2. ambulanssi, sairaankuljetusauto, sairasauto 
3. risti, ristinmuotoinen 
4. Sveitsi, sveitsiläinen 

 

paikkana on tavallisemmin rintakehä, ja kämmenen suunta on tällöin itseen 
päin

 

• Muutamat 

 

apteekit

 

 päivystävät 24 tuntia vuorokaudessa. 
• Osa 

 

apteekin

 

 lääkkeistä on reseptilääkkeitä. 
• (arkikielinen:) Oletko sinä koskaan ollut 

 

ambulanssi

 

kyydissä? 
• Milloin Punainen 

 

Risti

 

 on perustettu?  

 

 

 

 

881.

 

1. autonrengas, rengas; 

 

(arkikielessä:)

 

 kumi; autonpyörä, pyörä 

 

viitotaan kaksikätisenä, kun 
tarkoitetaan auton neljää rengasta tai pyörää kokonaisuutena 

 

(

 

auton kesärenkaat

 

)

 

 
2. polkupyöränrengas, pyöränrengas, pyöränkumi 

 

etusormen ja peukalon väli voi olla pienempi 
kuin perusmuodossa

 

• Auton 

 

pyörässä

 

 näyttää olevan jotakin vikaa, koska se pyörii epätasaisesti. 
• En viitsisi ostaa uusia 

 

autonrenkaita

 

 – riittää kun pinnoitutan vanhat. 
• (arkikielinen:) Hemmetti, fillarin molemmat 

 

kumit

 

 on tyhjänä!  
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882.

 

 

 

tuntea, tietäää entuudestaan; tuttu, tuttava

 

• En 

 

tunne

 

 häntä hyvin, mutta tiedän kyllä kuka hän on. 
• Katsoin nimilistaa: siinä oli pari 

 

tuttua

 

 ja loput outoja. 
•

 

Aivan kuin

 

 olisin ollut täällä ennen. 
•

 

Tuohan

 

 on minun 

 

entinen

 

 autoni!  

 

 

 

 

883.

 

 

 

viittoman paikka voi olla myös pään sivussa oikealla

 

1. vakuutus 

 

liike voi olla kertaliike

 

 
2. eläke, olla eläkkeellä, eläkeläinen 
3. Kansaneläkelaitos, KELA

 

• Onhan auto

 

vakuutuksesi

 

 kunnossa? 
• Sain kaaduttuani korvauksen kiinteistöyhtiön 

 

vakuutuksesta

 

. 
• Yli 55-vuotiaat voivat päästä työttömyys

 

eläkkeelle

 

. 
• Seurakunnan 

 

eläkeläisten

 

 piiri kokoontuu torstaisin.  
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884.

 

poimia marjoja, marjastaa, marjastus, noukkia marjoja, kerätä marjoja, marjojen keruu, (vain 
marjoista:) poiminta; puolukka, mustikka, vadelma, mansikka, lakka

• Poimin punaherukoita, ja sain niitä monta ämpärillistä. 
• Inhoan marjastamista! 
• Poimin mustikoita. 
• Selkäni on todella kipeä, koska keräsin koko päivän mansikoita selkä kumarassa.  

 

 

885.

 

lippu, matkalippu, pääsylippu; (vanhahtavassa kielessä ja arkikielessä:) tiketti, piletti

• (arkikielinen:) Voi itku! Unohdin ostaa bussilipun! 
• Matkatoimisto tarjoaa nyt tosi halpoja alennuslentoja. 
• Tuolta lipunmyynnistä voi ostaa lippuja teatteri-, elokuva- ja tanssiesityksiin.  
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886.

 

liike voi tapahtua pelkästään kyynärnivelestä

lasku, kuitti; vero, verot, verotus; ajokortti, kortti; artikkeli, lehtikirjoitus, kirjoitus; runo

• Joko maksoit sähkölaskun? 
• Minulla on melkoinen pino maksamattomia laskuja. 
• Minkä ikäisenä ajoit kortin? 
• Viittomakielen sanakirjaan on tehty 1200 viittoma-artikkelia. 
• Lehtiartikkeliin oli lainattu ote eräästä runosta. 
• Mies esittää runoja todella upeasti.  

 

 

887.

voidaan viittoa ilman ei-dominoivaa kättä; monikko voidaan muodostaa viittomaa toistamalla, ja 
samalla molemmat kädet siirtyvät oikealle tai alaspäin

sana; tavu; termi

• Mitä sana demokratia tarkoittaa? 
• Suomen kielen sanakirjan sanaston työstäminen on kova urakka. 
• Ruotsin kielen oppikirja sisältää myös sanaluettelon.  
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888.

 

vaippa, vauvanvaippa

• Voisitko hakea vaippoja? 
• Kuinkahan nuo käytettyjen vaippojen vuoret hävitetään? Vaipathan eivät oikein hajoa 

luonnossa. 
• Vauva itki, koska vaippa oli märkä.  

 

 

889.

 

1. viikko, -viikkoinen 

2. yksi viikko, viikko käsimuoto on k 

3. viikoittain, joka viikko; viikoittainen käsimuoto on k, ja liike on lyhyempi, toistuva liike

• Montako viikkoa sinulla on kesälomaa? 
• Minulla oli kamala riita vaimoni kanssa viime viikonloppuna. 
• Ei kulu viikkoakaan, ettet olisi poissa töistä! 
• Käyn joka tiistai ja torstai englannin kielen kurssilla.  
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890.

 

käsimuoto voi olla myös n tai m; alkuosa voidaan viittoa kaksikätisenä

kuurojenyhdistys

• Kuurojenyhdistysten edustajat eri puolilta maata saapuvat liittokokoukseen. 
• Kuurojenyhdistys on kuin toinen koti!  

 

 

 

891.

  

huulet ovat kevyesti yhteenpuristettuina; myös yksikätisenä; arkikielinen

jättää, jättää sikseen, heittää sikseen; luopua, luovuttaa, lopettaa kesken; antaa palttua jollekin; 
(arkikielessä:) antaa piupaut jollekin, haistattaa pitkät, haistattaa paskat; lopettaa suhde, erota 
suhteesta, hylätä joku, jättää joku; (slangissa:) tehdä bänksit, tehdä bänet; ottaa lopputili, 
sanoutua irti, sanoa itsensä irti, erota työpaikasta; (arkikielessä:) ottaa loparit

• Yritin turhaan sovitella asiaa kaverini kanssa. 
• (arkikielinen:) Yritin muistaa nauhoittaa yhden hyvän ohjelman aina kun se tuli, mutta 

kun joka kerta unohdin, niin luovuin koko jutusta. 
• (slangissa:) Tein bänet, koska hän oli niin vaikea luonne. 
• En viihtynyt työssäni, joten otin lopputilin.  
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892.

solmio, kravatti

• Liikemiehellä on tyylikäs puku ja solmio. 
• Miehellä oli erillinen solmiokaappi, jossa solmiot olivat kauniissa järjestyksessä. 
• Ravintolassa on solmiopakko.  

 

 

893.

 

viittoman alussa käsimuoto voi olla myös ¤

kiinnostaa (teatteri kiinnostaa minua), kiinnostua, kiinnostunut (olen kiinnostunut teatterista), 
kiinnostus; kiinnostava, mielenkiintoinen, kiintoisa

• Tämä kurssi on kiinnostava. Muut kurssit eivät houkuttele minua lainkaan. 
• Oletko sinä kiinnostunut tuosta elokuvasta?  
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894.

vyö

• Painonnostajat käyttävät leveää vyötä. 
• Mies osti itselleen uuden nahkavyön.  

 

 

895.

 

1. vaippa, vauvanvaippa 
2. terveysside, kuukautisside, side

• Vaipat ovat lopussa. 
• Vaippapakkauksia on kahdenvärisiä: pojille sinisiä ja tytöille vaaleanpunaisia. 
• Muista ostaa terveyssiteitä!  
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896.

käsimuoto voi olla myös n tai m

järjestö; yhdistys; seura

• Mihin ammattiyhdistykseen sinä kuulut? 
• Kokoomuksen, Sosialidemokraattisen Puolueen ja Vihreän liiton lisäksi on monta muuta 

puoluetta. 
• Kuurojenyhdistysten puheenjohtajat osallistuvat Kuurojen Liiton järjestämille puheenjoh-

tajakursseille.  

 

 

897.

 

viitotaan kahdella kädellä tavallisesti myös silloin, kun tarkoitetaan yhtä suksea

sukset, suksi; (leikillisessä kielessä:) hikilaudat; (ylätyylissä ja leikillisessä kielessä:) sivakat

• Pappani teki aikoinaan itse suksensa ja sauvansa. 
• Laskin suksilla jyrkkää mäkeä huimaa vauhtia, kun toinen suksi yhtäkkiä meni kärjestä 

poikki ja singahti ilmaan. 
• (arkikielinen:) Katselin kaupassa kilpasuksia, mutta ne olivat älyttömän kalliita. 
• (leikillinen:) Minulla on sellaiset ikivanhat hikilaudat. 
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898.

myös kaksikätisenä, jolloin kädet ovat aluksi rinnakkain ja liikkuvat sitten sivuille vastakkaisiin 
suuntiin

aihe, -aiheinen, teema; otsikko; aine, oppiaine, opetusaine

• Eilinen tentti oli tosi vaikeasta aiheesta. 
• Liittokokous päättää seuraavan vuoden teeman. 
• Sanomalehden sisäkorvaproteesia koskeva otsikko iski silmääni. 
• Mistä kouluaineesta sinä pidät?  

 

 

899.

voidaan viittoa ilman ei-dominoivaa kättä

1. neliö, nelikulmio; pala, tilkku; kuutio (leikata vihanneksia kuutioiksi), palikka; lehti-ilmoitus 

2. neliömetri; (tunnus:) m2; (arkikielessä:) neliö; aari; (tunnus:) a; hehtaari; (tunnus:) ha; neliöki-

lometri; (tunnus:) km2 

3. kuutiometri; (tunnus:) m3; (arkikielessä:) kuutio; kuutiosenttimetri; (tunnus:) cm3; (arkikie-
lessä:) kuutio, kuutiosentti

• Montako neliötä asunnossasi on? 
• Metsäalue oli todella suuri, 100 hehtaaria. 
• Montako litraa on yksi kuutio vettä? 
• Sunnuntaisin lehdessä on palstakaupalla kuolinilmoituksia. 
• Pienistä kankaanpaloista voi tehdä tilkkutäkin.  
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900.

myös yksikätisenä

valvoa, valveilla, pysyä valveilla, pysytellä valveilla, hereillä, pysyä hereillä, pysytellä hereillä; 
uneton, ei saa nukutuksi

• (arkikielinen:) Poika on väsyneen näköinen, koska valvoi viime yön videoita toljottaen. 
• Lepakot nukkuvat päivisin ja ovat valveilla öisin. 
• Yövalvojan pitää pysyä hereillä koko yö aamuun asti. 
• Yritin pysyä hereillä, mutta nukahdin.  

 

 

901.

ei-dominoivan käden käsimuoto voi olla myös r

ottaa valokuva, valokuvata, kuvata, napata kuva, näpätä kuva

• Isä nappasi lapsestaan kuvan heti, kun sai tämän nauramaan. 
• Otin kulttuuripäiviltä valtavasti kuvia, mutta vedostettuani ne huomasin kaikkien epäon-

nistuneen.  
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902.

ei-dominoivan käden käsimuoto voi olla myös r

valokuvaus; valokuvaaja; valokuvauskamera, kamera

• Suomen ensimmäisen valokuvaamon perusti kuuro pariskunta David ja Maria Hirn. 
• Onko kamerassasi filmiä? 
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903.

 

utelias, uteliaisuus; udella, utelu, utelija, urkkia, urkkija; (arkikielessä:) nuuskia, nuuskija

• Anteeksi, saisinko vähän udella sinun kirjeestäsi? 
• Ei saa olla niin utelias! 
• Lapset ovat uteliaita: he tutkivat tarkkaan kaikki tavarat ja paikat ympäristössään. 
• Avasin matkalaukun, ja kissani tuli heti uteliaana nuuskimaan ja penkomaan laukun 

sisältöä.  

 

 

904.

 

huulio [Ø]; arkikielinen

helppo, vaivaton, kevyt, yksinkertainen; tuntua helpolta, tehdä jotakin helposti, ei tuota vaike-
uksia, ei tunnu miltään, ei tunnu missään, lastenleikki (se on lastenleikkiä); (arkikielessä:) helppo 
homma, helppo nakki, iisi juttu, ei tee heikkoa, ei tee heikkoakaan; (slangissa:) lälläri, lällä-
rikama

• (arkikielinen:) Sauna on kuuma, mutta kova jätkä kestää! 
• Pystytkö vaivatta juoksemaan tuota mäkistä polkua? 
• Jännitin etukäteen keskustelua erään tärkeän henkilön kanssa, mutta hän tuntuikin ihan 

tavalliselta. 
• (arkikielinen:) Kaverini sanoi, että elokuva on kauhean jännittävä, mutta minusta se oli 

ihan pliisu.  
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905.

 

porkkana

• Ruokapöydästä puuttuu jotakin. Ahaa, porkkanaraaste! 
• Puserosi on aivan porkkananvärinen. 
• Minusta on hauska nakerrella porkkanoita.  

 

 

906.

 

nakki, nakkimakkara

• Nakkisämpylän välissä pitää olla mausteena sipulia, ketsuppia ja sinappia. 
• Lasten lempiruoka on nakit ja muusi. 
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907.

huulio voi olla [ø], [Ø] tai suu auki; arkikielinen

tuijottaa, tuijotus, tuijotella, tuijottelu; (arkikielessä:) toljottaa, toljotus, tollottaa, tollotus, 
töllöttää, töllötys, töllistellä, töllistely, töllätä, mollottaa, möllöttää, pällistellä, vahdata; katsoa 
kuin lehmä uutta veräjää

• (arkikielinen:) Minua tympi, kun yksi mies tuijotti minua bussissa. 
• (arkikielinen:) Katsoin ihmetellen levottomana kääntelehtivää miestä, kunnes älysin, että 

olin unohtunut töllistelemään häntä. 
• (arkikielinen:) Tytön poimiessa kukkia ojasta läheisellä laitumella märehtivät lehmät 

toljottivat häntä. 
• (arkikielinen:) Töllistely ei ole sopivaa! 

 

 

908.

kuvailevassa tai kertovassa tyylissä myös kaksikätisenä

lehmä, lehmi-; nauta; (murteissa:) itikka; (lastenkielessä:) ammu; (halventavassa kielessä:) 
kanttura

• Hätkähdin vähän nähdessäni tiellä lehmän vaeltelemassa. 
• Lehmä jauhaa ruohoa suussaan. 
• Vasikka imeä lutkutti etusormeani. 
• Onko tuo jauheliha pelkkää sikaa? Otan mieluummin naudanjauhelihaa.  
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909.

 

kämmen voi olla myös suoraan itseen päin, niin että liikkeen lopussa pikkusormi koskettaa leukaa

1. puhelin, puhelinkoje, puhelinkone; soittaa puhelimella, soittaa, soittaa puhelu, puhelu, ottaa 
puhelu, olla puhelimessa 

2. (kiertoilmauksena, kun tarkoitetaan wc:ssä käymistä:) käydä pesemässä kätensä; (vain 
naisista:) käydä puuteroimassa nenänsä

• Käsipuhelimien yleistyttyä puhelinosakkeiden hinta romahti. 
• Onko sinulla perinteinen tekstipuhelin vai uudenmallinen Polytel? 
• Älä soita vielä – odotan juuri puhelua. 
• Sain hurjan puhelinlaskun, koska olin soitellut murulleni niin paljon. 
• Anteeksi, minun pitää käväistä pesemässä käteni.  

 

 

910.

 

yhdysviittoman osat voidaan viittoa myös päinvastaisessa järjestyksessä

tekstipuhelin; (arkikielessä:) tekstari

• Tekstipuhelimessa on näppäimistö, jolla tekstiä kirjoitetaan, ja kuvaruutu, jolta tekstin voi 
lukea. 

• Tekstipuhelimella ei voi soittaa suoraan tavalliseen puhelimeen, vaan pitää käyttää teksti-
puhelinpalvelua. 

• (arkikielinen:) En voi elää ilman tekstaria!  
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911.

 

huulio voi olla [pø] tai [B]; arkikielinen

epäonnistua, epäonnistunut; mennä vikaan, mennä pieleen; (arkikielessä:) mennä myttyyn, 
mennä mönkään, mennä mynkään, mennä päin honkia, mennä päin mäntyä, mennä metsään, 
mennä päin seiniä; kuivua kokoon, tulla susi, tulla pannukakku

• (arkikielinen:) Innoissani väsäsin linnunpönttöä, mutta ei siitä kalua tullut. 
• Ensi lauantain kokouksesta ei tulekaan mitään, sillä tilavaraus on unohdettu tehdä. 
• (arkikielinen:) Ai, sun tenttisi ei mennyt läpi? No kuule, uusi yritys sitten vaan. 
• Ajoin lahjakkaasti harhaan matkalla tuttavani luokse.  

 

 

912.

käsimuoto voi olla myös a; viittoman merkitystä voidaan vahvistaa ilmeellä; käytetään varsinkin 

arkikielessä

ei onnistu, ei pysty, ei kykene, ei saa tehdyksi, ei saa jotakin toimimaan tai toteutumaan halua-
mallaan tavalla; (arkikielessä:): kangerrella, takuta, takkuilla, tökkiä, mättää

• Kuinka sinä aina onnistut, mutta minä en! 
• Olen yrittänyt soittaa, mutta en ole tavoittanut sinua. 
• Luovutin, kun pankkiautomaatti ei suostunut ottamaan korttiani. 
• Urheiluliiton ei onnistunut periä häneltä saataviaan. 
• Suomen peli takkusi tänään pahasti.  
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913.

käsimuoto voi olla myös å; viittoman paikkana voi olla myös neutraalitila

vesi

• Keväällä vesi kuohuu kohisten koskissa. 
• Pohjavesi, lähdevesi; vesiskootteri; vesileima; vesirakkula; vesivaaka; vesirokko; vesiväri. 
• Katto on niin huonossa kunnossa, että se vuotaa sateella. 
• Yöllä on niin kylmä, että vesilätäköt jäätyvät peilikirkkaiksi.  

 

 

914.

käsimuoto voi olla myös a; viittomaa voi muunnella aspektuaalisesti; arkikielinen

1. juopotella, juopottelu, juoda, juoda viinaa, ryypiskellä, ryypiskely; juoppo, alkoholisti; 
(arkikielessä:) kännätä, ottaa känni, ottaa kännit, pämpätä, ryypätä, vetää viinaa; (slangissa:) 
dokata, doku 

2. (arkikielessä:) ottaa kunnon känni, vetää lärvit, ryypätä rankasti, olla kova ryyppäämään; 
(slangissa:) vetää perseet olalle, ottaa perseet viittoma saa tämän merkityksen esimerkiksi, kun 

huulio on [Ø], [ø] tai [ii], jossa hampaat ovat yhdessä

• Päivittäinen naukkailu saattaa aiheuttaa maksavaurioita. 
• Sinä taidat juoda aika usein. Onko se mielestäsi sinulle ongelma? 
• (arkikielinen:) Mua ei nyt yhtään huvita ryypätä. 
• (arkikielinen:) Puistossa istui pultsareita tissuttelemassa.  
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915.

käsimuoto voi olla myös a

1. huhtikuu, huhtikuussa, huhtikuinen viittoman perään voidaan liittää artikkelin 121 viittoma; 
vertaa artikkelin 934 viittomaan 

2. pila, pilailla, tehdä pilaa (minä teen pilaa hänestä), kuje, kujeilla, kiusoitella, kiusoittelu; 
(arkikielessä:) jekku, jekkuilla; iva, ivata, ivallinen, ivailla, ivailu, irvailla, irvailu; pilkka, 
pilkata, pilkallinen, tehdä pilkkaa (näytelmä teki pilkkaa poliitikoista), pitää pilkkanaan; 
(arkikielessä:) panna halvalla, panna alta lipan; ironinen, satiirinen liike voi olla kertaliike; 
huulio voi olla [ø] tai [Ø]

• Huhtikuu on ollut tavattoman lämmin. 
• Jääkiekon MM-kisat ovat yleensä huhtikuun puolenvälin tienoilla. 
• Miehen ilme oli todella ivallinen, ja sekös naista kismitti. 
• Sinä taidatkin kiusoitella häntä sen vuoksi, että olet pihkassa häneen.  

 

 

916.

käsimuoto voi olla myös a

1. lokakuu, lokakuussa, lokakuinen viittoman perään voidaan liittää artikkelin 121 viittoma; 
vertaa artikkelin 1044 viittomaan 

2. teurastamo, teuras-

• Urheiluseurani vaalikokous pidetään yleensä lokakuun lopulla. 
• Kaikki lokakuun viikonloput ovat varattuja, enkä voi tulla käymään teillä. 
• Teuraseläinten kuljetuksia koskevat tiukat määräykset.  
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917.

 

käsimuoto voi olla myös l; liike voi suuntautua myös rintakehän vasemmalta puolelta oikealle 

alaviistoon

1. uloste; (arkikielessä ja lastenkielessä:) kakka; (eläimistä:) lanta, sonta; (arkikielessä:) paska, 
paskainen, paskamainen; (slangissa:) skeida 

2. ulostaa; (arkikielessä ja lastenkielessä:) kakata, kakkia; (arkikielessä:) käydä paskalla, 
paskantaa; (murteissa eläimistä:) sontia posket pullistuvat kevyesti

• Ihmettelin huoneessa olevaa vahvaa lemua. Yöastiaan jäänyt ulostehan siellä haisi. 
• Pikkutyttö oli uimassa, kun kakkahätä yllätti. 
• (arkikielinen:) Astuin inhottavaan, tahmeaan koiranpaskaan! 
• (arkikielinen:) Mulla oli eilen maha kauhean kovalla. 
• (arkikielinen:) Senkin paskiainen!  

 

 

918.

käsimuoto voi olla myös ) tai =

lentokone; matkustaa lentokoneella, lentää; lento

• Lentoasemalla lapset katselevat mielellään laskeutuvia ja nousevia koneita. 
• Nainen on lentokonemekaanikko. Hän korjaa lentokoneisiin tulleita vikoja. 
• Kävin katsomassa huikeaa lentonäytöstä, jossa lentäjät tekivät rohkeita syöksyjä. 
• Pienkoneen toisen siiven moottori sammui, ja kone törmäsi vuorenseinämään.  
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919.

huulet voivat olla kevyesti yhteenpuristettuina, tai huulio voi olla [B]; käsimuoto voi olla myös l; 

monisuuntainen

kieltää, evätä; ei myönnä, ei anna, ei salli, ei suostu; hylätä, torjua; sanoa ei; kieltäytyä, olla 
suostumatta johonkin; pihdata, pihtari

• Haluaisin rakastella, mutta miksi sinä torjut minut? 
• (arkikielinen:) Aina kun haluaisin ostaa jotain, niin äiti ei koskaan anna. 
• Pankki ei myöntänyt minulle lainaa. 
• Pomoni ei antanut minulle vapaapäivää.  

 

 

920.

käsimuoto voi olla myös ); viittoma voi myös alkaa ylhäällä kädet yhdessä ja päättyä alas kädet 

erilleen

kirkko, kirkollinen, kirkollis-; kappeli; temppeli; (ylätyylissä:) pyhäkkö, pyhättö

• Vangit rakensivat Turun tuomiokirkon. 
• Kirkolla on oikeus kerätä kirkollisveroa jäseniltään. 
• Hääpari astelee alas kirkon portaita, joilla runsaslukuinen hääväki on jo odottamassa. 
• Katolinen kirkko vastustaa aborttia. 
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921.

käsimuoto voi olla myös n tai m

1. pelätä, pelko, pelottaa (minua pelottaa), pelokas, pelkuri, ei uskalla (minä en uskalla), ei 
rohkene (minä en rohkene), hirvittää (minua hirvittää); arka, arkailla, arkaileva, arkailu, 
arkuus, arastella, arastelu 

2. vaara, vaarallinen, vaarallisuus; uhka, uhkaava 
3. riski, riskialtis; (arkikielessä:) riskaabeli 
4. lupaava, näyttää lupaavalta, kehityskelpoinen, toiveita herättävä ennakoiva ilme, silmät 

sirrillään; huulio on [hyy], [yy] tai huulet ovat kevyesti yhteenpuristettuina

• Kaksivuotias tyttönen ei uskalla mennä pimeään, pelottavaan käytävään. 
• Olen tuhlannut kaikki rahani, ja nyt vähän hirvittää, jos joudunkin maksamaan 

lisäveroja. 
• Aikamies, eikä uskalla mennä uimaan! 
• Nopea laihduttaminen on riski terveydelle. 
• Kyy kuuluu vaarallisiin myrkkykäärmeisiin. Rantakäärme, jonka päässä on keltaiset 

laikut, on myrkytön ja siis vaaraton. 
• Hänestä tulee vielä jotakin.  
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922.

  

alahuuli hieman törröllään

ei se mitään, ei haittaa mitään, ei ole vaarallista, mitä siitä, ei tee mitään; älä huoli

• Ei se mitään, vaikka sinua väsyttää. Voit ihan hyvin mennä nukkumaan. 
• Ei se ole vaarallista, jos vähän myöhästyt. 
• Vain kaksi päivää! Kyllä sinä sen kestät.  

 

 

923.

tee

• Intia vie teetä ulkomaille. 
• Missä sinulla on teepusseja?  
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924.

1. vähän, hiukan, hiukkasen, hieman, hiven, hivenen 
2. halpa, edullinen, huokea

• Voisit laittaa vähän lisää puuteria. 
• Anteeksi, minulla on hieman kiire. 
• Lähikaupasta saa nyt kahvia halvalla.  

 

 

925.

  

arkikielinen

mitätön, merkityksetön, vähäpätöinen, joutava, joutavanpäiväinen, turhanaikainen, tyhjänpäi-
väinen; arvoton, ei ole minkään arvoinen; (arkikielessä:) ei pidä minään (minä en pidä sitä 
minään); helppo, vaivaton, yksinkertainen; (arkikielessä:) helppo homma, iisi juttu; ei pelkää 
(minä en pelkää); ei liikuta; (arkikielessä:) ei hetkauta (pomon haukut ei minua hetkauta), viis 
veisata; (huudahduksissa:) pyh, pah

• Istuin alas, näppäilin tottunein, rennoin painalluksin avaruusaluksen käyntiin ja lähdin 
lennolle. 

• – Mitätön tyyppi! – Ei noin saa sanoa, se on rumaa! 
• Eipä tuo läimäytys paljon miltään tuntunut! 
• (slangia:) Mulle on yks paskan hailee, mitä sä teet!  
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926.

 

liikkeen aikana käsimuoto muuttuu ? �  ö

tiistai, tiistaina, tiistainen

• Saunavuoroni on tiistaisin kello 19–20. 
• Laskiaistiistaina menen lasten kanssa pulkkamäkeen. 
• Tulisitko tiistaina meille, vai sopisiko maanantai paremmin? 
• Käyn tiistai-iltaisin opettamassa viittomakieltä eräässä perheessä.  

 

 

927.

 

liikkeen aikana käsimuoto muuttuu ? � J, ja samalla voi tapahtua myös lyhyt suora liike 

etualaviistoon

torstai, torstaina, torstainen

• Sinä siis käyt kuurojenyhdistyksellä torstaisin. 
• (arkikielinen:) En voi tulla teille torstaina, koska mun on pakko päästä katsomaan lätkä-

matsia. 
• Työpäiväni on kiirastorstaina vain viisituntinen. 
• Olen aina torstaisin kiinni muissa tehtävissä.  
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928.

 

liikkeen aikana käsimuoto muuttuu ? �  E, ja samalla koko käsi voi liikkua hieman vasemmalle

taksi; (vanhahtavassa kielessä:) vuokra-auto; (leikillisessä kielessä:) mittariauto, mittari, pirssi

• Mene nyt soittamaan taksi! 
• (arkikielinen:) Minulle tuli hitsin kallis kyyti, kun taksi juuttui liikenneruuhkaan ja 

mittari vaan raksutti.  

 

 

929.

 

käden kääntöliike voi jäädä pois, tai kääntöliike voidaan tehdä siten, että viittoman alussa kämmen 
on itseen päin ja lopussa eteenpäin

televisio, tv, TV; (arkikielessä:) telkka, telkkari, telkku; (leikillisessä kielessä:) töllötin

• Rupesin nuokkumaan kuivaa TV-ohjelmaa katsellessani ja lopulta nukahdin kokonaan. 
• (arkikielinen:) Telkkarissa on tänä iltana tosi mahtava ohjelma! Se tulee ykköseltä seitse-

mältä. 
• Televisiosta tuli eilen mielenkiintoinen keskustelu, jossa presidenttiehdokkaat intoutuivat 

väittelemään kiivaasti. 
• Entinen TV-antennini oli tosi huono, joten ostin lautasantennin, josta näkyy monta eri 

kanavaa. 
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930.

 

Lappi, lappilainen; saame, saamen kieli, saamelainen, lappi, lapin kieli, lappalainen

• Lapissa on todella kaunista syksyllä ruska-aikaan. 
• Saamelaiset käyttävät omaleimaista lapinpukua. 

 

 

 

931.

1. humala, humalassa, humalainen, juopumus, juovuksissa, juopunut, päihtymys, päihdyksissä, 
päissään, päihtynyt; (arkikielessä:) känni, kännissä, känninen, hutikka, hutikassa, hiprakka, 
hiprakassa, huppeli, huppelissa, kekkuli, kekkulissa, pöllyssä, tuiskeessa, tinassa, maistissa; 
(arkikielessä ja leikillisessä kielessä:) kaasussa ilmeellä sekä pään ja vartalon liikkeillä voidaan 
kuvata humalan astetta 

2. huimata, huimaus, pyörryttää, pyörrytys, heitättää; (arkikielessä:) huipata, huippaus

• Bussissa viereeni tuli istumaan humalainen mies, joka lemusi viinalle. 
• (arkikielinen:) Otettuani paukun aloin päihtyä ja lopulta tulin aivan umpitunneliin. 
• Juhannuksen aikaan tapahtuu suurin osa juovuksissa hukkumisista. 
• (arkikielinen:) Sinähän olet kännissä! – Ehei, vain pikku maistissa. 
• Korkealta alas katsoessani minua alkaa helposti huimata.  
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932.

liike voi olla myös toistuva ranteen taivutus

hölmö, hölmöys, hölmöläinen; hupsu, hassu; hullunkurinen, hassunkurinen; höperö; idiootti, 
idioottimainen; typerä; tyhmä; (arkikielessä:) höppänä, höhlä, tolvana, tollo, taulapää, ääliö, 
pölkkypää, pöllö, pöhkö, pöljä, pölhö

• (arkikielinen:) Katso, kuinka toinen noista miehistä kävellä töksöttää pölhön näköisesti! 
• Hallituksen talouspolitiikka on osittain aivan hölmöä. 
• Viisi hölmöläisakkaa luuli peltoa järveksi. 
• (arkikielinen:) Eräs ystäväni on varsinainen vitsiniekka, päästelee suustaan kaikkea 

älytöntä.  

 

 

 

933.

viittoman paikka voi olla neutraalitilassa

1. ajatella, ajatus, ajattelutoiminta; mieli; aikoa, aikomus; (arkikielessä:) meinata 
2. miettiä, mietintä, mietiskellä, mietiskely, pohtia, pohdinta; harkita, harkinta; tuumata, 

tuumia, tuumiskella; (usein kirjallissävyisessä kielessä:) tuuma; aprikoida; (arkikielessä:) 
funtsata, funtsia ilme on mietiskelevä ja liike voi olla hitaampi

• En minä ole ajatellut mitään! 
• Toimikunta pohti pitkään, kannattaako paikalla alkaa rakennustyöt vai ei. 
• Mitä tuumit? 
• Lastenpsykiatri tutki lapsen mielenterveydellisen tilanteen.  
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934.

1. huhtikuu, huhtikuussa, huhtikuinen viittoman perään voidaan liittää artikkelin 121 viittoma; 
vertaa artikkelin 915 viittomaan 

2. näyttää pitkää nenää, ilkkua, härnätä, ivailla, irviä, irvailla; (varsinkin lastenkielessä:) lällättää, 
lällätellä; (huudahduksen omaisissa ilmauksissa:) lällällää, siitäs sait; aprillia huulio [Ø] 

3. aprilli, aprillata (Aprillia, aprillia!) sormet pysyvät paikallaan

• Ensi vuoden huhtikuussa matkustan aurinkolomalle Kreikkaan. 
• Sopiiko sinulle, että työsuhteesi kestää huhtikuusta joulukuulle? 
• Huhtikuun ensimmäisenä päivänä on aprillipäivä. Silloin oppilaista on hauska tehdä 

aprillipiloja. 
• (arkikielinen:) Hah haa, minäpäs sainkin ilmaisen lipun!  

 

 

 

935.

 

kertoa, kertomus, kerronta; satu, tarina; kertoa tarinoita, kertoilla, tarinoida; (varsinkin 
murteissa:) haastella

• Kerroitko jo hänelle? 
• Kirja on kuuron itsestään kirjoittama elämäkerta. 
• Haluatko kertoa sadun? 
• Toimintakertomus painetaan ensi viikolla. 
• Elokuva perustuu tositapahtumiin.
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936.

suola, suolainen

• Ruoka maistui kauhean suolaiselta. 
• Tiesuola ruostuttaa helposti auton pohjan. 
• Aitauksissa on suuri valkoinen suolakivi, jota hevoset voivat nuolla. 
• Liiallinen suolan käyttö ei sovi verenpainepotilaalle.  

 

 

 

937.

myös abstraktisti

1. lika, likainen; epäsiisti, siivoton; sotku, sotkuinen, sottainen, suttuinen, tahrainen, tuhruinen, 
töhryinen; törky, törkyinen, saasta, saastainen; saaste, saastunut 

2. roska, roskat, roskainen; jäte

• Suihkutin lapsen likaiset saappaat puhtaiksi. 
• Miten tuo tiskipöytä on niin sottainen! 
• (arkikielinen:) Sinä puhut roskaa! 
• (arkikielinen:) Turha kasata kotiin tuollaista lehtipinoa – roskiin vaan! 
• Jätteistä pitää erotella kompostijätteet ja paperi.  

VKSK.book  Page 576  maanantai 4. toukokuu 1998  20:21



577

 

 

 

938.

valehdella, valhe; (arkikielessä:) vale; valehtelija, narrata, puhua perättömiä; (arkikielessä:) 
juksata, puhua lööperiä, lööperi, puhua palturia, palturi, puhua puppua, puppu, laskea luikuria, 
luikuri

• Kuka väittää, että minä muka valehtelen? 
• Kuinka kehtaat valehdella! 
• (arkikielinen:) Ei pidä paikkaansa, ihan lööperiä koko juttu! 
• (arkikielinen:) Työkaverini on kova puhumaan palturia.  

 

 

 

939.

viittomaa voi muunnella aspektuaalisesti

ottaa aurinkoa, paistattaa päivää, paistatella auringossa, ottaa aurinkokylpy; solarium

• Haluaisitko lähteä rannalle ottamaan aurinkoa? 
• Minulla on nyt hyvä rusketus, koska olen käynyt paljon solariumissa. 
• Välinpitämättömyys aurinkovoiteiden käytössä saattaa myöhemmin kostautua 

ihosyöpänä.  
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940.

vain pieni vartalon liike sivulta sivulle

1. kärsiä, kärsimys, kärsivä 
2. tuska, tuskallinen, tuskainen, tuskaisuus, tuskissaan, kärsiä tuskia, kärsiä kipua, kivulias, 

kivulloinen

• Kärsin siitä, että oppilaat kiusaavat minua. 
• Maailman lukuisissa sodissa lapset joutuvat kärsimään. 
• Auton alle jäänyt nainen odotti kovissa tuskissa ambulanssia.  

 

 

 

941.

myös kaksikätisenä

1. vamma, vammainen, vammaisuus; invalidi 
2. loukkaantua, loukata itsensä (minä loukkasin itseni), vahingoittua, satuttaa itsensä (minä 

satutin itseni); haavoittua, haavoittunut 
3. sattua (minuun sattuu, minua sattuu), koskea (minuun koskee, minua koskee), tehdä kipeää 

(selkään tekee kipeää), kipu, kivulias 
4. onnettomuus, tapaturma, turma

• Minulla on kaksi CP-vammaista lasta, joista toinen pystyy kävelemään ja toinen käyttää 
pyörätuolia. 

• Lääkärit käyttävät sanaa kuulovammainen, mutta me kuurot emme sitä käytä. 
• Eilisessä onnettomuudessa autot romuttuivat täysin. 
• Kaaduin äsken tuossa pihalla ja löin pääni. Nyt siihen sattuu ihan hirveästi.  
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942.

huulio [Ø]; myös kaksikätisenä; arkikielinen

saada katua, saada nenälleen, pilkka sattuu omaan nilkkaan

• (arkikielinen:) Kato vaan, sun käy vielä huonosti! 
• Ei kannata pilkata – eihän sitä tiedä, jos vaikka pilkka käy omaan nilkkaan.  

 

 

 

943.

posket voivat pullistua kevyesti; voimakkaissa ilmauksissa liike on hidas ja sitkeä

loukkaantua, loukkaantunut, loukkaus, pahastua, panna pahakseen, paha mieli (minulla on 
paha mieli), olla pahoilla mielin, pahoittaa mielensä; (arkikielessä:) ottaa nokkiinsa, ottaa 
nokkaansa, ottaa itseensä

• Koira tuli luokseni innokkaana häntäänsä heiluttaen, mutta kun hätistelin sitä kauemmas, 
se lähti pois pahastuneena häntä koipien välissä. 

• Loukkaannuin ystäväni kovista sanoista. 
• Miksi olet pahoilla mielin? 
• Pojalle tuli paha mieli, kun muut ilkkuivat hänen vaatteitaan väittäen niitä junttimaisiksi.  
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944.

 

käytetään varsinkin arkikielessä

ei pidä, panna pahakseen; (arkikielessä:): ei tykkää, tykätä kyttyrää, tykätä halpaa, tykätä 
matalaa; (slangissa:) ei diggaa (mä en diggaa sun tyylistä)

• (arkikielinen:) En tykkää siitä, että tuhrit puseroni likaisilla käsilläsi! 
• (arkikielinen:) Omapa on asiansa, jos ei homma miellytä.  

 

 

 

945.

huulio [pipipi]; viittoman merkitys voimistuu, kun liike tehdään vain kerran ja suurempana, tällöin 

huulio on [pi]

nolostua, mennä noloksi, nolostunut, nolo, nolostuttaa (minua nolostuttaa), vaivautua, vaivau-
tunut, vaivaantua, vaivaantunut, kiusaantua, kiusaantunut, hämmentyä, hämmentynyt, 
hämillään, joutua hämilleen, mennä hämilleen, tulla hämilleen

• Koska kaikki kääntyivät katsomaan minua, tunsin itseni vaivautuneeksi ja poistuin 
vaivihkaa paikalta. 

• Opettaja hämmentyi tekemästään virheestä. 
• Kuinka olet niin hämilläsi? 
• Kaaduin juostessani ja kun kömmin siitä ylös, tunsin itseni tosi noloksi.  
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946.

  

ei tarvitse

• Ota vaan, en minä niitä tarvitse. 
• Sinun ei tarvitse olla yhtään huolissasi. 
• Täällä salin puolella ei tarvita apua, mutta käypä katsomassa keittiöstä!  

 

 

 

947.

 

tyttö

• Minulla on kaksi lasta. Nuorempi heistä, tyttö, on naimisissa Amerikassa. 
• Tuleekohan meille tyttö vai poika? 
• Sisareni on 25-vuotias. 
• Tuo harmaa on tyttökissa ja tuo musta poikakissa.  
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948.

peukalo pyyhkäisee rintaa

tarvita, tarve; kaivata

• Minä todella tarvitsen autoa huomenna. 
• En tarvitse enää näitä vaatteita. Olisiko sinulla niille käyttöä? 
• Ompelukone on minulle todella tarpeen, koska ompelen paljon. 
• Talo kaipaa korjausta.

 

 

 

949.

  

huulet voivat olla kevyesti yhteenpuristettuina, tai huulio voi olla [B]; viittoman jälkimmäinen osa 
voidaan viittoa yksikätisenä; tunteen voimakkuus näkyy liikkeessä ja ilmeessä; arkikielinen

1. kyllästyä perinpohjaisesti, perinpohjaisesti kyllästynyt, kyllästyttää (minua kyllästyttää), 
saada tarpeekseen (minä sain tarpeekseni hänen ryypiskelystään), tympääntyä, tympääntynyt; 
(arkikielessä:) tympiä (minua tympii), tympiintyä, tympiintynyt, kypsyä, kypsä, kypsynyt, 
kypsyttää 

2. harmittaa (minua harmittaa), kismittää; (arkikielessä:) keljuttaa, ottaa aivoon, ottaa päähän 
(minua ottaa päähän), jurppia, pänniä, risoa, sapettaa; (murteissa:) suivaantua, suivaantunut; 
(alatyylissä:) kyrpiintyä, kyrpiintynyt, vituttaa (minua vituttaa), vittuuntua, vittuuntunut

• Eläkeanomukseni hylättiin. Että osaakin harmittaa! 
• (arkikielinen:) Minähän nimenomaan pyysin, ettet olisi kertonut sitä eteenpäin. Arvaa 

vaan, tuntuuko nyt kivalta! 
• Olet kuulemma jollain lailla suuttunut minuun. 
• (arkikielinen:) Kyllä ottaa päähän, kun loma loppui! 
• (arkikielinen:) Sinua varmaan kypsyttää, kun ne alkoi olla yhdessä?  
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950.

myös kaksikätisenä

olla raskaana, raskaus, odottaa vauvaa, odottaa lasta, odottaa, odotus; (arkikielessä), olla 
paksuna; (lääketieteen kielessä) graviditeetti

• Kun raskaustesti näyttää positiivista, nainen tietää tulleensa raskaaksi. 
• Ystäväni on jo viidennellä kuulla raskaana. 
• Odottavalle äidille tehdään ultraäänitutkimus. Siinä vauva näkyy monitorissa, kun 

anturia liikutellaan naisen vatsalla.  

 

 

 

951.

 

huulio voi olla [hyy] tai [yy]; viittoman merkitys voimistuu esimerkiksi, kun viittoma tuotetaan kaksi-
kätisenä ja huulio on [B]

1. inhota, inho, inhotus, inhottava; iljettää (käärmeet iljettävät minua; minua iljettää tuollainen 
sotku), iljettävä, kuvottaa, ällöttää, ällöttävä; vastenmielinen, vastenmielisyys, ei voi sietää 
(minä en voi sietää); (huudahduksissa:) yök 

2. vihata, viha, vihattava

• Sekoitan taikinan mieluummin monitoimikoneella, koska inhoan sen tekemistä käsin. 
• (arkikielinen:) En kestä sotkuista huonetta. Tykkään, että kaikki on siistiä. 
• Sanoiko hän vihaavansa minua? 
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952.

 

kirkas, kirkkaus, hohtaa, hohtava, hohto, häikäisevä, huikaiseva, kiiltää, kiiltävä, kiilto, kimaltaa, 
kimaltava, kimallella, kimalteleva, kimmeltää, kimmeltävä, loistaa, loistava, loiste, säihkyä, 
säihkyvä, säihke, välkkyä, välkehtiä, välkehtivä, välke

• Jos kaivoon katsottaessa vesi näyttää kirkkaalta, niin se on varmasti puhdasta. 
• Hinkkasin likaisen pöydän hohtavan puhtaaksi. 
• Taivas on kirkkaan sininen.  

 

 

 

953.

huulet voivat olla kevyesti yhteenpuristettuina

käytetään kuurojen kulttuurissa toisen huomion kiinnittämiseen; anteeksi; (arkikielessä:) hei, hei 
kuule, kuule, kuules

• Hei, etkö välitä kuunnella? 
• Hei, minulla on asiaa sinulle! 
• Hei kuulkaa, se onkin tuolla toisessa paikassa. 
• Anteeksi, mutta paljonkohan kello on?  
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954.

ei, älä, älkää; kiitos ei, ei kiitos

• Älkää heitelkö kiviä ikkunaan, se voi särkyä! 
• Älä jää kotiin yksinäsi vaan tapaa ihmisiä. Se piristäisi sinua. 
• Kiitos ei, minulle riittää jo. 
• Älä! Yrittäisit edes ymmärtää!  

 

 

 

955.

hopea, hopeinen, hopeainen

• Hopea tummenee vuosien kuluessa, mutta sen voi kiillottaa entiselleen. 
• Ostin Kreikasta edullisia hopeakoruja. 
• Suomi jäi hopealle uintikilpailussa. 
• Auto taisi olla hopeanvärinen.  
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956.

 

monisuuntainen

kaikki

• Kaikki neljä auto-onnettomuudessa ollutta ihmistä kuolivat. 
• Paperissa oli kaikki vastaukset oikein. 
• Kaikki tehtaan työntekijät irtisanottiin. 
• Siirtäkääpä kaikki autot pois parkkipaikalta, että päästään auraamaan!  

 

 

 

957.

viittoman paikka voi olla myös oikean posken vieressä

montako, kuinka monta, miten monta, paljonko, kuinka paljon, miten paljon

• Paljonko tuossa tietokoneessa on muistia? 
• Montako lasta sinulla on? 
• Kuinka paljon talvisodassa olikaan kaatuneita? 
• Mitä tuo ruoka-annos maksaa?  

VKSK.book  Page 586  maanantai 4. toukokuu 1998  20:21



587

 

 

 

958.

1. numero, luku, lukumäärä; tunnus kämmen voi olla itseen päin 
2. sormittaa, sormitus, sormiaakkoset; aakkoset; kirjaimet, kirjain

• Mistä lehden numerosta nämä erinomaiset kuvat ovatkaan? 
• Syntymäajan lisäksi tarvitaan myös henkilötunnuksen loppuosa. 
• Minä annoin jo puhelinnumeroni. 
• Poikani pitää koripallosta yli kaiken. 
• Vasta viisivuotias – ja osaa jo sormittaa!  

 

 

 

959.

1. hermostua, hermostunut, hermostuttava, hermostus, hermostuneisuus, ärsyyntyä, ärsyyn-
tynyt, ärtyä, ärtynyt, ärtymys, ärtyneisyys; (arkikielessä:) olla hermona 

2. kiihtyä, kiihtynyt, kiivastua, kimmastua, kimpaantua, kiukustua, vimmastua, tulistua, 
tuohtua, tuskastua, tuskaantua, menettää malttinsa, raivostua; (arkikielessä:) polttaa päreensä, 
pimahtaa, hiiltyä, hikeentyä viittoma voi saada tämän merkityksen esimerkiksi, kun liike on 
voimakas tai toistuu ja huulio on [B] 

3. hermo, hermosto; (lääketieteen kielessä:) hermostollinen

• Jos kokous on kääntymässä täydeksi kaaokseksi, siitä ei selviä vetäjä, joka itse menettää 
helposti malttinsa. 

• Kun neuvottelet tärkeän henkilön kanssa, sinun ei kannata hermostua. 
• (arkikielinen:) Poika pimahti jatkuvasta kiusaamisesta ja tönimisestä ja pamautti yhden 

kiusaajista nurin. 
• (arkikielinen:) Olin tuskastua totaalisesti, kun tein jatkuvasti virheitä kirjoittaessani. 
• Etusormeni hermotus ei ole vielä aivan ennallaan.  
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960.

  

1. terve, terveys, terveyden-, terveellinen 
2. parantua, parantunut, tervehtyä, tervehtynyt, toipua, toipunut; vointi

• Olet taas kyllä pian terve, kun minä hoidan sinua. 
• Minä en ole toipunut, vaan sairastan vieläkin. 
• Kun otat kaksi tablettia lääkettä, paranet varmasti. 
• Onko sinulla terveyskeskuksen puhelinnumeroa?  

 

 

 

961.

viittoman eteen voidaan liittää kosketus huuleen käsimuodolla g

veri

• Onko sinun veriryhmäsi O vai joku muu? 
• Päiväkodin täti hämmästyi lattialla olevia veripisaroita. Sitten hän huomasi pojan, jolta 

vuoti verta nenästä. 
• Verikoe osoitti, että veriarvoni ovat huonot.  
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962.

konsultti; asiantuntija, erikoistuntija, ekspertti, spesialisti

• Asiantuntijalla tarkoitetaan henkilöä, joka on perehtynyt johonkin erityisalaan. 
• Sinä et ole viittomakielen asiantuntija. 
• Tuo on konsulttifirma.  

 

 

 

963.

kasvi; heinä, ruoho; kasvis, kasvikset, vihannes, vihannekset

• Heinä on nyt korjuukunnossa: se pitää laittaa seipäille. 
• Ennen vanhaan tyynyjen ja patjojen täytteenä käytettiin olkia. 
• Kuivunut ruohikko on erittäin palonarka. 
• En pysty syömään keitettyjä vihanneksia. 
• Perheessä kaikki ovat kasvissyöjiä.  
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964.

1. kieli 
2. teksti liike voidaan tehdä kaksi kertaa

• Mitä on ihminen ilman kieltä? 
• Poika puhuu sujuvasti kolmea kieltä: espanjaa, englantia ja suomea. 
• Yliopistossa kielitieteilijät tutkivat eri kieliä. 
• Lapset ovat kaksikielisiä, koska heidän isänsä puhuu ruotsia ja äiti suomea. 
• Sopimusteksti pitää korjata ajan tasalle.  

 

 

 

965.

liike voi pyöriä myös vastakkaiseen suuntaan; kun viittoman merkitystä halutaan voimistaa, liike on 
hidas ja sitkeä

1. saaste, saasteinen, saastunut 
2. lika, likainen, törky, törkyinen, saasta, saastainen, sotkuinen, sottainen, suttuinen, tahrainen, 

tuhruinen, töhryinen; kura, kurainen, rapa, rapainen, loka, lokainen; epäpuhdas, epäpuhtaus

• Sauna on likainen ja saastainen ja sieltä täältä homeen peitossa. 
• Saksassa monin paikoin ilma ja vedet ovat saastuneet ja metsät tuhoutuneet.  
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966.

  

viittomakieli, viittomakielinen; viitottu kieli (puhutut ja viitotut kielet)

• Luokan viittomakielentunneilla opetetaan vain yksittäisiä viittomia. 
• Viittomakielen kieliopilliset rakenteet ovat aivan erilaisia kuin suomen kielen. 
• Viittomakieli on kuuron äidinkieli. 
• Sinähän voisit ilmoittautua amerikkalaisen viittomakielen eli ASL:n kurssille.  

 

 

 

967.

väri, värinen; värisävy, sävy, sävyinen, vivahde, vivahteinen, vivahtaa

• Mikä on sinun lempivärisi? 
• Silmäni iskeytyivät voimakkaanväriseen puseroon. 
• Lasinkeräyslaatikoita on erikseen värilliselle ja värittömälle lasille. 
• Nuo eivät ole aivan saman värisiä. 
• Tulkki kummeksui soittajan outoa äänensävyä.  
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968.

 

käsimuoto voi olla myös §

kerma, kermainen

• Kermavaahto on kaakaon päällä todella herkullista! 
• Kissat pitävät kerman latkimisesta. 
• Otatko kahviin kermaa vai maitoa?  

 

 

 

969.

  

abortti, abortoida, tehdä abortti, raskaudenkeskeytys, keskeyttää raskaus

• En missään nimessä suostu aborttiin! 
• Tämä on naisen neljäs abortti.  

VKSK.book  Page 592  maanantai 4. toukokuu 1998  20:21



593

 

 

 

970.

  

huulio voi olla [B]

tuho, tuhota, tuhoutua, tuhoisa; rikkoa, rikkoutua, rikkoontua, rikki, hajota, hajottaa, mennä 
hajalle, hajalla, särkyä, särkeä; hävittää, hävitys; murskata, murskaantua; (arkikielessä:) mennä 
tuusan nuuskaksi; vahinko, vahingoittaa, vaurio

• Sademetsää on helppo tuhota, mutta vaikea kasvattaa takaisin. 
• Nainen onnistui tuhoamaan erään onnellisen avioliiton. 
• Vietnamin sodan aikana erään miehen vatsa repeytyi räjähdyksessä. 
• (arkikielinen:) Olin ihan poikki oksenneltuani koko yön.  

 

 

 

971.

 

lista, listata, luettelo, luetteloida; ruokaohje, ruoanvalmistusohje; (ei lääkemääräyksestä:) resepti, 
ruokaresepti

• Antaisitko nimilistan? 
• Olisiko sinulla puhelinluetteloa? 
• Ruoka-ohjeessa sanottiin, että pitäisi laittaa kermaa, mutta sen puutteessa laitoin maitoa.  
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972.

liike voi pyöriä myös vastakkaiseen suuntaan

järvi; lampi, lammikko

• Kun lentokone saapuu Suomen ylle, avautuu mahtava järvimaisema. 
• Mökkini läheisyydessä on pieni lampi. 
• Hänen sukunimensä on Järvinen.  

 

 

 

973.

 

1. selvä, selvästi, selvyys, selkeä, selkeästi, selkeys; selko- (selkokieli) 
2. tarkka, tarkkaan, tarkasti, tarkoin, tarkalleen, täsmälleen, pilkulleen silmät voivat siristyä, 

jolloin merkitys korostuu

• Asia on sitten selvä. 
• Laatimasi kirjoitelmahan on sisällöltään todella selkeäsanainen ja asiallinen. 
• (arkikielinen:) Katso nyt, se on ihan selvästi raskaana! 
• Ystäväni ompelee kansallispuvun päähineeseen pitsireunusta. Se on todella pikkutarkkaa 

työtä.  

VKSK.book  Page 594  maanantai 4. toukokuu 1998  20:21



595

 

 

 

974.

viittomaa voi muunnella aspektuaalisesti

1. selittää, selitys; selvittää, ottaa selvää, selvitys, selvitellä, selvittely 
2. selitellä, selittely, selittelevä ilme puolusteleva

• Tajusin sanan merkityksen vasta, kun opettaja oli selittänyt sen. 
• Lehdessä oli niin pitkä selvitys, että en jaksanut lukea sitä. 
• Kunhan laivavaraukset on selvitetty, niin ilmoitamme teille. 
• On turha selitellä pitkään.  

 

 

 

975.

1. (kasveista:) lehti 
2. syksy, syksyllä, syksyinen, syys-; (varsinkin ylätyylissä:) syys 
3. syyskuu, syyskuussa, syyskuinen viittoman perään voidaan liittää artikkelin 121 viittoma; vertaa 

artikkelin 156 viittomaan

• Pikku hiirulainen lekotteli selällään maassa, kun puun lehti leijaili sen kuonolle, mistä 
tuuli leyhäytti lehden edelleen lentoon. 

• Navakka tuuli pöllytti lehtiä pihamaalla. 
• Syysloma alkaa ensi viikolla. 
• Muistatko missä vaiheessa syyskuuta vietetään Kuurojen päivää?  
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976.

1. hotelli, motelli viittoman eteen voidaan liittää artikkelin 161 viittoma 
2. ravintola; (arkikielessä:) kapakka; (slangissa:) rafla; baari

• Hotelli on tupaten täynnä. 
• Vuoren rinteet on rakennettu täyteen hotelleja. 
• Soititko jo hotellivarauksen? 
• Motelli on niin kallis, että majoittuisin mieluummin matkustajakotiin. 
• Tuo ravintola on huippupaikka: siellä voi syödä ja juoda ja tanssia niin perinteistä kuin 

uudempaakin.  

 

 

 

977.

 

laiska, laiskuus, laiskuri, laiskimus, laiskiainen; saamaton, saamattomuus, tarmoton, tarmot-
tomuus, veltto, velttous, vetelys, nahjus, vätys

• Luokassa on laiska poika, joka ei välitä keskittyä koulutyöhön. 
• Rannekelloni on laiska käymään ja jätättää aina. 
• Autoni moottori on laiskakäyntinen ja tehoton. 
• (arkikielinen:) Älä velttoile sen kirjareferaatin kanssa! Nyt vauhtia, että saat sen pian 

valmiiksi!  
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978.

 

huulio [B]

lukuisa, lukuisat, lukuisia, monta, paljon, runsaasti, huomattavasti, kosolti, viljalti, lukematon, 
lukemattomia; monipuolinen, runsas, rikas

• Seisovasta pöydästä löytyy kosolti eri ruokalajeja. 
• Uimahallissa voi leikkiä ihan mitä vain. 
• (arkikielinen:) Sun on ihan turha vaatia noin paljon vaatteita! 
• Odotin, että ohjelma olisi monipuolinen, mutta se olikin köyhä.  

 

 

 

979.

 

myös yksikätisenä

hirvi; (vain hirvieläimen sarvista:) sarvi, sarvet, -sarvinen

• Syksyllä metsästysporukat lähtevät hirvijahtiin. 
• Jouduin tekemään kovassa vauhdissa äkkijarrutuksen, kun hirvi yllättäen asteli tien 

poikki. 
• Takan yllä on mahtavat hirvensarvet.  
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980.

liike voi olla myös kertaliike ohimoista poispäin; myös yksikätisenä

poro; peura; (vain hirvieläimen sarvista:) sarvi, sarvet, -sarvinen

• Lapissa turistit ostavat aina jotain poronnahkaista. 
• Marjareissulla ollessani huomasin mättäällä poronsarvet. 
• Keinutuolin päälle oli levitetty paksu porontalja. 
• Poronliha on todella maukasta.  

 

 

 

981.

huulio voi olla [B], [hyy] tai [yy]; viittomaa voi muunnella aspektuaalisesti

jutella, juttelu, rupatella, rupattelu, keskustella, keskustelu, puhella, pakista, jutustella, jutustelu, 
tarinoida, tarinointi; (arkikielessä:) iskeä tarinaa, turinoida, turista; (murteissa:) haastaa, 
haastella

• Rupateltiin joukolla suuressa piirissä. 
• En viitsi olla kotona – taidanpa lähteä kuurojenyhdistykselle jutustelemaan. 
• (arkikielinen:) Kiva, kun tuli vieraita, niin saan juttuseuraa. 
• Hänen on helppo mennä mihin tahansa seuraan juttelemaan.  
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982.

puku, asu; paita

• Juhlavassa kutsukortissa kehotetaan pukeutumaan iltapukuun. 
• Pukusi pitäisi silittää. 
• Suomen kansallispuvuista näkee, mistä päin Suomea puvun kantaja on kotoisin. 
• Hautajaisissa kaikki olivat pukeutuneet mustaan.  

 

 

 

983.

pusero, paita; pusakka

• Naisella on kaunis poolokauluksellinen neulepusero. 
• Tein villapaidan neulekoneella. 
• Sinulla on puseron kyynärpäässä iso reikä. 
• (arkikielinen:) Tuossa kaupassa on puserot tarjouksessa: kolme puseroa satasella.  
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984.

 

käsimuoto voi olla myös (

lihava, lihavuus, ylipainoinen, ylipaino, ylipainoisuus, liikapainoinen, liikapaino, liikapai-
noisuus; (arkikielessä, halventavasti:) läski, läskimooses, läskipossu

• Lihavuus on vaarallista: se aiheuttaa muun muassa sydänvikoja ja kuluttaa polviniveliä. 
• Oletpa sinä lihonut paljon tämän vuoden aikana, kun ei olla tavattu! 
• Junaan tuli aivan hirvittävän lihava nainen – hän ei mahtunut ovestakaan kuin sivuittain 

ja istui paikalleen läskivuoret hyllyen.  

 

 

 

985.

kädet voivat olla rinnakkain; myös yksikätisenä; viittomaa voi muunnella aspektuaalisesti

hengittää, hengitys

• Mies on hengityskoneessa, koska hän ei pysty itse hengittämään. 
• Oikea hengitystekniikka on hyvin tärkeä voimisteluharjoituksissa. 
• (arkikielinen:) Meinasin pakahtua, kun viime hetkellä syöksyin junaan. 
• Joidenkin ihmisten henki haisee.  
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986.

vaatteet, vaate, vaatetus, asu, pukimet, pukineet; (arkikielessä:) kuteet, hyntteet, hynttyyt, 
vetimet; (slangissa:) kledjut; pukeutua, pukeutuminen

• (arkikielinen:) Onpas sulla tyylikkäät kuteet! 
• Kävin kaupassa katsomassa vaatteita. 
• Vaatetusteollisuudessa toimii ammattitaitoisia vaatesuunnittelijoita. 
• Huoneessa lojui vaatteita hujan hajan.  

 

 

 

987.

 

1. terve, terveys; terveyden-, terveellinen 
2. parantua, parantunut, tervehtyä, tervehtynyt, toipua, toipunut; vointi

• Kasvisruoka on terveellistä. 
• Minun pitää taas käydä terveyskeskuksessa tarkistuttamassa, ovatko keuhkoni paran-

tuneet. 
• Mummo hoiteli sairasta pojantytärtään ja toivotteli tälle pikaista paranemista. 
• Kuinka sinä voit?  
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988.

 

tunteen voimakkuus näkyy liikkeessä ja ilmeessä

1. rohkea, rohkeus, peloton, pelottomuus, pelkäämätön, uskaltaa, uskallus; urhea, urheus 
2. suuttua, suuttumus, vihastua, kiukustua, kiukku, menettää malttinsa; sydämistyä, sydäm-

mistyä, tuohtua, tuohtumus, tulistua, vimmastua, kiihtyä, kiivastua, kimpaantua, kimmastua, 
äkämystyä; raivostua, raivota, raivo, julmistua, räjähtää; (arkikielessä:) hattuuntua, hiiltyä, 
hikeentyä, polttaa hihansa, ottaa pulttia, joltakulta katkeaa pinna, joltakulta palaa päre, 
polttaa päreensä

• Teidän pitää käydä rohkeasti työpaikoilla etsimässä töitä. 
• (arkikielinen:) Olet oikea jänishousu! 
• (arkikielinen:) Kehtaatko tulla näyttämään naamasi? 
• On hyvä suuttua kunnolla silloin tällöin.  

 

 

 

989.

  

alaston, alastomana, alasti, alastomuus, ilkosillaan (minä olen ilkosillani), ilkosilleen (minä 
riisuuduin ilkosilleni); (arkikielessä:) naku, nakuna; (lastenkielessä:) nakupelle, nakupellenä

• Uimahallissa ei saa uida alasti. 
• Minun lapsillani on tosi hauskaa, kun he leikkivät nakupelleinä.  
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990.

 

avaruus

• Tiedekeskuksessa on avaruudesta kertova näyttely. 
• Onnistuin näkemään kaukoputkella avaruudessa lentävän raketin. 
• Tiedän, että avaruudessa on jossain musta aukko, mutta mikä sellainen on, sitä en tiedä.  

 

 

 

991.

huulio [š š]

enemmistö, suurin osa, useimmat; yleinen, yleisin, laajalle levinnyt, vallitseva; paljon, valtavasti

• Enemmistö suomalaisista on suomenkielisiä ja vähemmistö ruotsinkielisiä.
• Työntekijöistä suurin osa on naisia.
• Mikähän on yleisin automerkki Suomessa?
• Suuri osa suomalaisista on pettynyt hallituksen päätöksiin.
• Toisen maailmansodan aikana juutalaisia kuoli valtavasti. 
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992.

käsimuoto voi olla myös (; posket pullistuneina

lihava, lihavuus, tukeva, tukevuus, pulska, pullea, pullero, pullukka, pyylevä, pyylevyys, pyöreä, 
pyöreys, tuhti, pönäkkä, tanakka, tanakkuus

• Suloinen pullukka pikkutyttö sai TV-ohjelmassa palkinnon. 
• Kissa on pulskassa kunnossa, koska se söi niin paljon hiiriä viime kesänä.

 

 

 

993.

liikenne, tieliikenne; liikenneruuhka, ruuhka, ruuhkainen, vilkasliikenteinen

• Autokoulun kirjallinen koe meni pieleen, koska niin moni liikennemerkeistä oli väärin. 
• Liikennevalot olivat epäkunnossa, joten poliisin oli seistävä risteyksessä ohjaamassa 

liikennettä. 
• Toisin kuin meillä Englannissa on vasemmanpuoleinen liikenne. 
• En halua lähteä vielä, koska nyt on niin kova ruuhka.  
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994.

aita

• Taloni ympärillä on kaunis puuaita. 
• Oppilailla on tapana kavuta koulun korkean aidan yli. 
• Maatilan ison hevoslaitumen ympäröi sähköaita. 
• Vankilassa on tarkkaan valvottu korkea aita, jonka yli on mahdoton paeta.  

 

 

 

995.

 

liike voi olla myös suora liike sivuille loivasti alaviistoon

enemmän, runsaammin, suurempi määrä, lisää; lisääntyä, kasvaa, enentyä, enetä, suurentua, 
suureta

• Kuoro viittoo epätasaisesti. Sen pitäisi harjoitella enemmän. 
• Jos sinulla on korkea verenpaine, niin lisäämällä liikuntaa saat sen laskemaan. 
• Suomessa on enemmän järviä kuin Ruotsissa.  
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996.

 

mökki, maja (rakentaa maja, retkeilymaja)

• Kesämökki sijaitsee rantatontilla. Tontilla on myös sauna ja leikkimökki. 
• Kelohonkamökkini Lapissa on ympärivuotisessa käytössä. 
• Saaressa on suloinen pieni mökkivanhus.  

 

 

 

997.

suoran liikkeen aikana sormet voivat väristä kevyesti

luonto

• Viime vuosina luonnonsuojelu on tullut yhä merkittävämmäksi. 
• Heikot kuolevat, vahvat elävät – se on luonnonlaki. 
• Rypsiöljy saastuttaa luontoa vähemmän kuin tavanomainen moottoriöljy.  
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998.

sohva; (arkikielessä ja vanhahtavassa kielessä:) seslonki

• (arkikielinen:) Isä maata röhnöttää sohvalla. 
• Tästä sohvasta saa lisävuoteen. 
• Näytteillä oli valtavasti kauniita sohvia ja nojatuoleja.  

 

 

 

999.

huonekalut, kalusteet, kalustus; kalustaa

• Haluaisin vaihtaa huonekalujen paikkaa huoneessani. 
• Perhe myi kaikki huonekalunsa ulkomaille muuton vuoksi. 
• Tuo huonekaluliike on hyvä, koska siellä on laaja valikoima. 
• Huoneesi on upeasti kalustettu.  
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1000.

 

1. hämmästyä, hämmästys, hämmästyttää (hän hämmästyttää minua rohkeudellaan), hämmäs-
tyttävä; yllätys, yllättyä, yllättäen, yllättävä; kummastua 

2. ällistyä, äimistyä; (arkikielessä:) olla äimänä, olla ällikällä lyöty; (kuvallisessa kielessä:) olla 
kuin puulla päähän lyöty suurempi, kaareva liike, ja samalla kulmakarvat nousevat ylös

• Uskomatonta, että sinä onnistuit saamaan sen työpaikan! 
• Olipa mukava yllätys, kun tulit käymään! 
• Olisi mieluisa yllätys, jos joku antaisi minulle ruusun. 
• Hämmästyitkö siitä, että menin kihloihin?  

 

 

 

1001.

 

yritys, liikeyritys, firma, liike; hotelli

• Kampaajan hartaana toiveena on perustaa oma liike. 
• Yrityksen taloudenhoito epäonnistui, ja se teki konkurssin. 
• Kun menin sisälle ravintolaan, se olikin täynnä liikemiehiä.  
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1002.

 

huulet voivat olla kevyesti yhteenpuristettuina; viittomaa voi muunnella aspektuaalisesti

 

viittoa, viittominen, viittomis-; 

 

(viittomakielellä ilmaisemisesta:)

 

 sanoa, puhua, kertoa, keskus-
tella, jutella

 

• Osaatteko te 

 

viittoa

 

? 
• Kuuron pikkupojan 

 

viittominen

 

 näytti söpöltä. 
• (arkikielinen:) Me istuttiin ja kuunneltiin, kun se yksi 

 

jauhoi samaa juttua

 

 uudelleen ja 
uudelleen. 

•

 

Viitoin vaivihkaa

 

, ettei kukaan huomaisi.  

 

 

 

 

 

1003.

 

viittomaa voi muunnella aspektuaalisesti

 

1. viittoa, viittominen, viittomis- 

 

huulet voivat olla kevyesti yhteenpuristettuina

 

 
2. viitottu suomi, viitottu puhe, viittoa suomen kielen mukaan, viittoa puhutun kielen mukaan; 

 

(viittomakielialan slangissa:)

 

 vp 

 

huulio on [

 

sopasopa

 

] tai [

 

soopaasoopaa

 

]

 

• Sinun 

 

viittomistasi

 

 on ilo katsoa. 
• Äiti ja poika 

 

viittoivat toisilleen selkein liikkein

 

: äiti ylhäältä kerrostalon ikkunasta ja 
poika alhaalta pihalta. 

• Huonokuuloiset ja kuuroutuneet 

 

viittovat

 

 enimmäkseen 

 

suomen kielen mukaan

 

.  
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1004.

 

Englanti, englantilainen, englannin kieli, englanti, englantilais-; Iso-Britannia, britti, britti-
läinen, brittiläis-

 

• Tähän työpaikkaan vaaditaan 

 

englannin

 

 kielen taitoa. 
• Poliittinen elämä on 

 

Englannissa

 

 aivan erilaista kuin Suomessa. 
• Hallitsetteko 

 

englannin kielen

 

 kieliopin? 
•

 

Englannissa

 

 käytetään kahden käden sormiaakkosia.  

 

 

 

 

 

1005.

 

1. seurakunta, seurakuntalainen, seurakunnallinen; seurat 
2. Amerikka, amerikkalainen, Yhdysvallat, yhdysvaltalainen; 

 

(arkikielessä:)

 

 jenkki

 

• Kuulutko 

 

kirkkoon

 

 vai oletko kirjoilla väestörekisterissä? 
• Lapset käyvät sunnuntaisin 

 

seurakunnan

 

 pyhäkoulua. 
• (arkikielinen:) Sullehan tulee 

 

“Seura”

 

 – voisinko mä vähän lainata sitä? 
• Vielä toisen maailmansodan jälkeen suomalaisia lähti siirtolaisiksi 

 

Amerikkaan

 

.  
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1006.

 

posket hieman pullistuneina; käsimuoto voi olla myös I

 

; arkikielinen

 

yrittää muistaa, yrittää saada mieleensä, yrittää palauttaa mieleensä, muistella, pinnistellä 
muistaakseen, kaivella tietoa muistinsa lokeroista, pohtia, miettiä; 

 

(arkikielessä:)

 

 pähkäillä, 
pähkiä

 

• (arkikielinen:) Erään kerran nuorena sammuin humalassa. Herätessäni 

 

pähkäilin

 

, missä 
oikein olin. 

• Aamulla ihmettelin, miksi lippu on salossa. Hetken 

 

tuumattuani

 

 muistin, että on Malmin 
päivä. 

• (arkikielinen:) Mies näytti niin tutulta, 

 

mutten millään saanut päähäni

 

, kuka hän on. 
Lopulta tajusin, että kyseessä oli Jari Kurri. 

• Tietovisakysymys oli todella helppo, mutta 

 

vaikka kuinka mietin

 

, en millään onnistunut 
muistamaan vastausta ja jouduin luovuttamaan.  

 

 

 

 

 

1007.

 

 

 

automaatti, automaattinen, automaattisesti, itsestään

 

• Kun ostan auton, siinä pitää olla 

 

automaatti

 

vaihteet. 
• Portti avautuu 

 

automaattisesti

 

 auton tullessa ja myös sulkeutuu 

 

itsestään

 

. 
• En tarvitse herätyskelloa, sillä herään 

 

luonnostaan

 

 joka aamu kello seitsemän.  
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1008.

 

 

 

kone, koneisto, laite, laitteisto, koje, kojeisto; moottori

 

• Video

 

laitteessa

 

 on jotain vikaa. 
• Raskaat 

 

koneet

 

 jauhavat tehtaassa. 
• Laivassa pitää olla 

 

kone

 

mestari, joka tarpeen tullen korjaa 

 

moottori

 

vikoja. 
• Kellon 

 

koneisto

 

 on niin pikkiriikkinen, että sen korjaamisessa tarvitaan luuppia.  

 

 

 

 

 

1009.

 

 

 

käsimuoto voi olla myös 3

 

heikko, heikkous, voimaton, voimattomuus; väsynyt, väsyksissä, väsyttää 

 

(minua väsyttää)

 

, 
väsymys, väsyä; uupunut, uuvuksissa, uuvuttaa 

 

(tämä raataminen uuvuttaa minua)

 

, uupumus, 
uupua; väsähtää, väsähtänyt, uuvahtaa

 

• Tuo ikivanha teekannu on 

 

helposti

 

 särkyvää posliinia. 
• Pojalla on 

 

heikko

 

 itsetunto. 
• Olen 

 

lopen uupunut

 

, koska olen tehnyt ylitöitä yömyöhään. 
• En minä ole 

 

tippaakaan väsynyt

 

 – olen ihan pirteä! 
• Kuule, 

 

olo tuntuu

 

 aika 

 

väsyneeltä

 

 – voisitko hoitaa vauvaa, että pääsisin vähän lepäi-
lemään?  

 

VKSK.book  Page 612  maanantai 4. toukokuu 1998  21:07



 

613

 

 

 

 

 

1010.

 

 

 

huulio [p

 

aa

 

]; viittoman eteen voidaan liittää kosketus ohimoon käsimuodolla g

 

; arkikielinen

 

oivaltaa, hoksata, keksiä, älytä, tajuta, ymmärtää, käsittää; 

 

(arkikielessä:)

 

 kässätä, äkätä, välähtää 

 

(minulla välähti)

 

, sytyttää 

 

(hänellä sytyttää hitaasti)

 

; 

 

(slangissa:)

 

 hiffata, bonjata

 

• Matematiikan tehtävä tuntui ylitsepääsemättömän vaikealta, kunnes 

 

tajusin, mistä oli 
kysymys

 

. 
• (arkikielinen:) Joko 

 

sulle valkeni

 

? 
• (arkikielinen:) En meinannut millään muistaa tehtäviäni, mutta 

 

tulihan ne sitten mieleen

 

.  

 

 

 

 

 

1011.

 

 

 

kämmenen pieni suunnanmuutos toistuu nopeana ylöpäin suuntautuvan liikkeen aikana; myös 
yksikätisenä

 

1. elää, elämä, elävä, elävyys, elo, elollinen, elossa, hengissä; elellä; elin- 

 

(elinalue, elinikä)

 

; 
elintoiminta 

2. eloisa, eloisuus, vilkas, vilkkaus, virkeä, virkeys, reipas, reippaus, räväkkä, räväkkyys 

 

kulmat 
kohollaan

 

 
3. loistava, upea 

 

voimakas kertaliike

 

• Pojan mummo on vielä 

 

elossa

 

. 
• Pahus, olen vielä 

 

hengissä

 

! 
• Ravintola tarjoaa vain 

 

elävää

 

 ravintoa. 
• Hän pelasi eilen 

 

loistavaa

 

 jääkiekkoa.  
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1012.

 

huulet vähän mutrussa; viittomaa voi muunnella aspektuaalisesti

 

viittoa sujuvasti, viittoa hyvin, viittoa; 

 

(viittomakielellä ilmaisemisesta:)

 

 keskustella, jutella, 
jutustella, puhella, rupatella, tarinoida, kertoa, kertoilla

 

• Hei, mistä te oikein 

 

puhutte

 

? 
•

 

Viito

 

 selkeämmin ja hitaammin. 
• Kokouksessa oli käynnissä niin 

 

vilkas viittomakielinen keskustelu

 

, että paikalle osunut 
kuuleva ei päässyt lainkaan kärryille. 

• Kulttuuripäivillä näkee 

 

tarinoita

 

 vanhoista ajoista.  

 

 

 

 

 

1013.

 

 

 

epäillä, epäily, epäilys, epäileväinen; epäilyttävä, epäluotettava; epäröidä, epäröinti, empiä, 
empiväinen; epäusko, epäuskoinen, epäluulo, epäluuloinen, skeptinen; epävarma, epävarmuus, 
kyseenalainen

 

• Älä ole niin 

 

epäileväinen

 

, luota enemmän ihmisiin! 
• (arkikielinen:) Kaverini väitti kivenkovaan, että se on totta, mutta minä vähän 

 

epäilen

 

. 
• Poliisilla oli omat 

 

epäilyksensä

 

 pankin ryöstäjästä. 
• (arkikielinen:) 

 

En osaa millään päättää

 

, menenkö kemuihin vai en.  
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1014.

 

 

 

traktori

 

•

 

Traktori

 

 hytkytteli paikalle ja kiskoi ojassa makaavan auton takaisin tielle. 
• Maanviljelijä ei mitenkään pystyisi hoitamaan suurta peltoalaansa ilman 

 

traktoria

 

. 
• Auraus

 

traktori

 

 puski eteenpäin lumista tietä. 
• Piirsin hiirellä tietokoneelle 

 

traktorin

 

 kuvan.  

 

 

 

 

 

1015.

 

 

 

huulio voi olla [B], [ph

 

au

 

] tai [ph

 

a

 

m]; arkikielinen

 

pian, pikimmiten, tuota pikaa, nopeasti; heti, hetimmiten, samassa, oitis, siinä paikassa, 
yhtäkkiä, äkkiä, äkisti, silmänräpäyksessä, käden käänteessä, salamannopeasti, salamana

 

• (arkikielinen:) Että ottaa päähän, kun 

 

taas

 

 tuli sähkölasku, vaikka just äsken maksoin 
edellisen. 

• Taksin tilattuani 

 

en juuri ehtinyt

 

 luuria paikalleen laskea, 

 

kun

 

 taksi 

 

jo

 

 kaarsi pihaan. 
• (arkikielinen:) Tehän 

 

ette kerenneet

 

 edes kunnolla seurustella, 

 

kun jo

 

 ryntäsitte naimisiin.  
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1016.

 

  

 

kun viitoman merkitystä halutaan voimistaa, liike on suuri ja sitkeä

 

kaikki; koko, kokonaan, kokonainen, kokonaisuus, kaiken kaikkiaan, kerta kaikkiaan; täysin, 
tyystin, tykkänään, kaikki tyynni; 

 

(arkikielessä:)

 

 hela hoito, koko hoito, koko roska

 

• Päätin 

 

kerta kaikkiaan

 

 jäädä pois johtokunnasta. 
• Sisältyykö 

 

kaikki

 

 tähän hintaan? 
•

 

Kaikki

 

 on sinun syytäsi! 
• Ymmärsitkö asia

 

kokonaisuuden

 

 sisällön?  

 

 

 

 

 

1017.

 

 

 

käden pieni kääntöliike toistuu nopeana sivuille suuntautuvan liikkeen aikana

 

meri, merellinen; järvi

 

• Lapset leikkivät 

 

meri

 

rosvoa. 
•

 

Meri

 

- ja järvikalat maistuvat erilaisilta.  
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1018.

 

vähemmän, vähentynyt, vähäisempi, pienentynyt, niukempi

• Olin aiemmin kova juomaan kahvia, mutta tätä nykyä juon vähemmän. 
• Suomessa on vähemmän asukkaita kuin Ruotsissa. 
• Suomessa kuurojenyhdistyksissä käy nykyään paljon vähemmän väkeä kuin ennen.  

 

 

 

1019.

viittomaa voi muunnella aspektuaalisesti

sataa lunta, lumisade, lumentulo, lumen tulo

• Lumentulo on selvästi vähentynyt. 
• Sain lahjaksi lasipallon, jonka sisällä näyttää satavan lunta, kun sitä kääntelee. 
• Aamupäiväinen taukoamaton lumisade muuttui puoleltapäivin ikäväksi vesisateeksi. 
• Kun Lapissa yritin katsella ulos ikkunasta, oli näkyvyys olematon sankan lumisateen takia.  
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1020.

 

1. moni, monta, monet, usea, useat, paljon 
2. todella paljon, erittäin runsaasti, hyvin suuri määrä, lukuisasti, lukemattomia; lukuisa, 

monilukuinen, runsaslukuinen; määrä, lukumäärä, paljous, runsaus posket pullistuvat tai 

huulio on [hyy] 
3. lukuisia, monia; (kielitieteen kielessä ja kieliopissa:) monikko, monikkomuoto liike toistuu

• Marssiin osallistui todella suuri joukko ihmisiä. 
• Oliko siellä kulttuurifestivaaleilla paljon osanottajia? 
• En tiedä, mikä on tämän laivan sallittu matkustajamäärä. 
• Olen käynyt Norjassa lukemattomia kertoja.  

 

 

 

1021.

 

vähentyä, vähetä, vähemmän, vähentää, pienetä, pienentyä, pienentää, supistaa, supistua, 
kutistua, huveta

• Olen vähentänyt alkoholinkäyttöäni aikaisempaan verrattuna selvästi. 
• Suomessa oli aiemmin paljon hevosia, mutta nyt niiden lukumäärä on huvennut. 
• Liikennekuolemien määrä on selvästi laskenut sitten 70-luvun.  
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1022.

varpaat, varvas-, -varpainen

• Viime kesänä Kati tykkäsi kävellä vallan paljain varpain. 
• Vauva sai rannalla taapertaessaan hiekkaa suloisiin pikku varpaisiinsa. 
• Iskin varpaani kipeästi ovenpieleen. Varpaani meni melkein sijoiltaan, ja käveleminen oli 

tuskallista. 
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1023.

 

arkikielinen

ei ymmärrä, ei tajua, ei käsitä, ei älyä; olla ymmällä; mennä yli ymmärryksen; (arkikielessä:) ei 
hoksaa, ei kässää, ei saa tolkkua, olla ulalla, olla pihalla, mennä yli hilseen; (slangissa:) ei bonjaa, 
ei hiffaa, ei snaijaa

• En tajua, mitä hän puhuu. 
• (arkikielinen:) En saa tolkkua, mikä autoa vaivaa. Vaikka korjasin moottorivian, niin silti 

kärry ei inahdakaan. 
• En käsitä, miksi aina pitää sotia. 
• (arkikielinen:) Onpas outo kapine, minulla ei sytytä, mihin sitä voi tarvita.  

 

 

 

1024.

 

painokkaissa ilmauksissa sormet koukistuvat vain kerran ja tehdään yksi pieni liike alaspäin

1. harmittaa (minua harmittaa), harmi, harmitella, olla harmissaan, harmistua, närkästyä, 
närkästyttää (minua närkästyttää), närkästys, ärtyä, ärsyttää, kiukuttaa, sapettaa, kismittää; 
(arkikielessä:) ottaa aivoon, ottaa päähän, keljuttaa 

2. katua, kaduttaa (minua kaduttaa); katumus

• Harmittaa, kun kurssi peruuntui. Ilmoittautuneita oli vain kuusi. 
• Olin hirveän harmissani, kun kallis maljakko kaatui ja hajosi pirstaleiksi. 
• (arkikielinen:) Ärsyttävää, kun uusista kengistä meni heti pohja rikki. 
• (arkikielinen:) Ei minua keljuta tippakaan tämä rahanmeno – nythän on loma.  
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1025.

 

liikkeestä voi jäädä pois käden kääntöliike; monikko voidaan muodostaa viittomaa toistamalla, 
jolloin liike on pienempi; ilmettä, huuliota sekä liikkeen kokoa ja ponnekkuutta muuntelemalla 
voidaan ilmaista miehisyyden määrää

1. mies, miespuolinen; aviomies; poika 
2. uros, koiras

• Miesten palkat ovat keskimäärin korkeampia kuin naisten. 
• Olin mieheni kanssa ulkona kävelyllä. 
• Nuortenkerhon toiminnassa tytöt ovat selvästi aktiivisempia kuin pojat. 
• Minulla on yksi veli. 
• En halua uroskoiraa.  

 

 

 

1026.

käsimuoto voi olla myös K

mummo, mummi, mummu, isoäiti, isänäiti, äidinäiti; (leikillisessä kielessä:) mummeli; vanha 
nainen

• Äiti odottaa innoissaan, milloin hänen tyttärensä saa lapsen, ja hänestä tulee isoäiti. 
• Jaanan mummu täytti 80 vuotta, ja hänellä oli eilen juhlat. 
• Naapurustossani asuu paljon vanhoja mummoja. 
• Vanha mummeli kulkea köpöttää kadulla neljän koiran vetämänä.  
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1027.

1. omena 
2. elokuu, elokuussa, elokuinen viittoman perään voidaan liittää artikkelin 121 viittoma; vertaa 

artikkelin 524 viittomaan

• Puutarhaliikkeessä myydään useita omenapuulajikkeita. 
• Pikku tyttö osaa jo kuoria omenan. 
• Kyllä on tylsää, että on jo elokuu ja pian tulee pimeää. 
• Tilaan elokuun lopulla yhdestä maatalosta täyden laatikollisen omenoita.  

 

 

 

1028.

 

myös kaksikätisenä

1. nukkua, olla unessa; nukahtaa, vaipua uneen; (ylätyylissä:) uinua; (arkikielessä:) vetää sikeitä, 
koisata, koisia 

2. nukkua sikeästi, nukkua syvää unta, nukkua kuin tukki liike on voimakkaampi, ja huulio voi 
olla [B]

• Päiväsaikaan kissa nukkuu hyvin. 
• Viime aikoina olen nukkunut hyvin vähän. 
• Kahdesta kaveruksesta toinen nukkui kuin tukki, toinen taas heräili vähän väliä.  
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1029.

 

1. susi; (murteissa:) hukka; (varsinkin saduissa:) susihukka 
2. peto, petoeläin 
3. (vain eläimistä:) purra, puraista, haukata suun liike matkii haukkaamista

• Susilaumassa on aina vain yksi johtaja. 
• Susi on petoeläin. 
• Kauhutarinoissa ihminen muuttuu sudeksi täydenkuun aikaan.  

 

 

 

1030.

mansikka

• Metsämansikat ovat tosi hyviä. 
• Laitan letun päälle mansikkahilloa, rullaan sen ja syön. 
• Mökkini takana on pieni mansikkamaa.  
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1031.

 

viittomaa voi muunnella aspektuaalisesti

oksentaa, oksennus, pahoinvointi, antaa ylen, yökätä; (slangissa:) yrjötä, yrjö

• Lentokoneissa ja busseissa on oksennuspussit. 
• Raskauden alussa oksentelin peräti kolme kuukautta. 
• Poika ryntäsi vessaan, tempaisi oven auki ja oksensi rajusti. 
• (arkikielinen:) Kunnon ryyppäämisen jälkeen yrjösin aamulla monta kertaa.  

 

 

 

1032.

liike voi olla myös kertaliike

1. kylmä, kylmyys; viileä, viileys, vilpoinen, vilpoisa; kolea, koleus, kalsea, kalseus; (arkikielessä:) 

kalsa; hyinen, hyisyys, hyytävä huulio voi olla [hyy], [yy] tai [B] 
2. pakkanen, pakkas-

• Sinisellä merkitystä hanasta tulee kylmää vettä. 
• Alle kymmenen astetta on sopiva jääkaapin lämpötila. 
• Palella hytisin aamulla herätessäni. 
• Nainen käyttäytyi muita kohtaan kalseasti ja ylenkatseellisesti. 
• Ulkona on pakkasta.  
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1033.

huulio voi olla [ii], jossa hampaat ovat yhdessä, tai [yy], joka sulkeutuu kevyesti yhteenpuristetuiksi 
huuliksi; liike voi olla myös hidas kääntöliike

saita, itara, kitsas, kitsastella; (arkikielessä:) nuuka, nuukailla, elää nuukasti, pihi, pihistellä, 
pihdata; saituri, kitsastelija, kitupiikki

• Kaupunki on saita avustusten jaossa. 
• Rahani ovat vähissä ja joudun elämään kitsaasti pari viikkoa tilipäivään asti. 
• Mies on todella rikas, mutta varsinainen kitupiikki. 
• (arkikielinen:) Mitä sä nuukailet, tarjoa nyt vaan!  

 

 

 

1034.

 

huulet ovat kevyesti yhteenpuristettuina

vaieta, pitää omana tietonaan, pitää suunsa kiinni, sulkea suunsa, pitää suu supussa, suu 
suppuun (suu suppuun tästä asiasta), pistää suu suppuun, pistää suu soukemmalle; vaitelias, 
vaitonainen; vaitiolo; salata, salaisuus

• Se ei kuulu sinulle, se on oma asiani. 
• Lääkärin ammattiin kuuluu vaitiolovelvollisuus. 
• Voi, en minä tiennyt, että se on salaisuus! 
• (arkikielinen:) Tylsää, kun sinä et koskaan juoruile!  
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1035.

halu, haluta, haluttaa (minua haluttaa), -haluinen (nautinnonhaluinen), tehdä kovasti mieli 
(hänen tekee kovasti mieli); (arkikielessä:) hinku; himo, himoita, himottaa, tuntea himoa, 
himokas, himokkuus, -himoinen (vallanhimoinen); (alatyylissä voimakkaasta sukupuolisesta 
halusta:) kiima, kiimainen

• Ahmin koko lakkamäärän kerralla. 
• (arkikielinen:) Olen hulluna suklaaseen – voin tuhota kokonaisen levyn kerralla. 
• Junassa minua vastapäätä istui nainen, joka kutoi puikot savuten.  

 

 

 

1036.

 

käsimuoto voi olla myös e tai ™

1. presidentti 
2. kauneuskuningatar, missi, miss (Miss Suomi)

• Vaaleissa näemme, kuka kahdestatoista presidenttiehdokkaasta tulee valituksi. 
• Islannissa on Pohjoismaiden ensimmäinen naispresidentti. 
• Kaksitoista tyttöä odottaa jännittyneinä, kenet heistä valitaan missiksi.  
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1037.

 

1. yrittää, yritys, koettaa, pyrkiä, pyrkimys, pyrintä; (arkikielessä:) pyrky kehotuksissa viittoman 
liike voi olla pieni ja toistuva 

2. ehtiä, keritä (minä kerkiän, minä kerkisin, en kerinnyt), keretä (minä kerkeän, minä kerkesin, 
en kerennyt), ennättää, ehättää, joutua 

3. kiinnostaa (teatteri kiinnostaa minua), kiinnostua, kiinnostunut (olen kiinnostunut teatte-
rista), kiinnostus, kiinnostava, kiinnostavuus, kiintoisa, mielenkiintoinen, mielenkiintoisuus

• Punainen Risti koettaa löytää kadonneita ihmisiä. 
• Yritä nyt vaan lukea! 
• Pyritkö sinä yliopistoon? 
• (arkikielinen:) Menee kyllä tiukalle ehtiä ajaa rautatieasemalle. 
• Enää viisitoista minuuttia? Ei millään ennätä. 
• (arkikielinen:) Kuurojenyhdistyksellä käyminen ei kiinnosta minua pätkän vertaa. 
• (arkikielinen:) Poika on oikea tietokonefriikki.  
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1038.

1. ahkera, ahkeroida, ahkeruus, ahertaa, aherrus, työteliäs, työteliäisyys, uuttera, uutteruus; 
(varsinkin juhlavassa kielessä:) uuras, uurastus; pakertaa, pakerrus, puurtaa; innokas, 
innostus, into viittoman merkitys vahvistuu, kun liike tehdään hitaasti ja sitkeästi kerran tai 
kahdesti, ja samalla vasemmanpuoleinen olka kääntyy hieman taaksepäin 

2. harrastaa, harrastus, harraste

• Hän ei näytä olevan järin ahkera. 
• Japanilaiset ovat ahkerampia kuin muut kansat. 
• Poika harrastaa tietokonepelejä. 
• Pieni tyttö oli todella innokas oppimaan viittomakieltä.  

 

 

 

1039.

 

rikas, rikkaus, vauras, vauraus, varakas, varakkuus, äveriäs

• Kuurot ovat kielivähemmistönä rikas yhteisö, jolla on oma kieli, kulttuuri ja historia. 
• Satua kertovalla tytöllä on ihastuttavan rikas mielikuvitus. 
• Helsingissä on pieni saari, jossa asuu upporikkaita miljonäärejä.  
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1040.

ministeri, ministeriö; viranomainen, viranomaiset; konsulentti; konsultti

• Puolustusministeri on alituiseen matkoilla. 
• Olen sihteeri, ja pidän työni puolesta paljon yhteyttä viranomaisiin. 
• Kansanedustajat istuvat salin permannolla, pääministeri, ulkoministeri ja muut ministerit 

salin reunalla lehterillä.  

 

 

 

1041.

 

myös kaksikätisenä, jolloin kädet ovat allekkain ja liike tehdään vain kerran; viittoman merkitys 

voimistuu, kun huulio on [B] tai [ii], jossa hampaat ovat yhdessä, tai kun liike on voimakas kertaliike

vihainen, vihastunut, viha; suuttunut, suutuksissa, suuttumus; kiukkuinen, kiukutteleva, 
kiukuttelija, kiukku, äkäinen, äkäisyys, äkeä, äkeys; pippurinen; kiivas, kiivaus; suutuspäissä, 
suutuspäissään, pikaistuksissa, pikaistuksissaan

• Opettaja tuli luokseni todella vihaisena, ja pyysin anteeksi, kun olin myöhästynyt. 
• Ei nyt, äiti on tosi vihaisella päällä.  
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1042.

 

huulio on [hyy] tai [yy]; myös kaksikätisenä, jolloin kädet ovat allekkain

kärttyinen, kärttyisä, kärttyisyys, äreä, äreys, ärtyisä, ärtyisyys, ärtyinen, ärtynyt, ärtymys, 
ärtyneisyys; ärhennellä, ärhentely, ärhäkkä, ärhäkkyys, ärhäkäs, äksy, äksyys, äksyillä, äkeä, 
äkäinen; kiukkuinen, kiukutella, kipakka, tuittuilla, tuittupäinen, tuittupää; huonotuulinen, 
pahantuulinen; pahansisuinen, kiivasluontoinen, kiukkupussi, äkäpussi

• Miksi olet noin äkäinen? 
• Olet niin kiltti, etten ole koskaan nähnyt sinua äksynä.  

 

 

 

1043.

 

myös kaksikätisenä; ahdistuneisuuden voimakkuutta voidaan ilmaista ilmeellä ja muuttamalla 
liikettä hitaammaksi ja sitkeämmäksi

ahdistua, ahdistaa (häntä ahdistaa), ahdistus, ahdistunut, ahdistuneisuus; tukehtua, tukehtumis-

• Ahdistus ei todellakaan ole mukava tunne. 
• Ahdistuneisuus voi tehdä kenestä tahansa sulkeutuneen. 
• Poika oli vähällä tukehtua astmakohtaukseen.  
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1044.

liike voidaan tuottaa vain rannetta taivuttaen; viittoman perään voidaan liittää artikkelin 121 
viittoma; vertaa artikkelin 916 viittomaan

lokakuu, lokakuussa, lokakuinen

• Eräällä ystävälläni oli kuumetta koko lokakuun ajan. 
• Lokakuu on ollut tänä vuonna nimensä mittainen: sateinen.  

 

 

 

1045.

monisuuntainen; liike voi olla myös yksi suora liike, jonka aikana sormet koukistuvat useasti

haukkua, haukku, haukut, moittia, moite, sättiä; soimata, parjata; (arkikielessä:) morkata

• Pomo haukkui naisen, joka vain seisoi hiljaa kädet puuskassa. 
• Hän ei ole koskaan sättinyt minua. 
• Suuttuminen ja haukkuminen ei auta mitään – on parempi keskustella rauhallisesti. 
• Kylläpä tuo koira haukkuu.  
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1046.

liike voi pyöriä myös vastakkaiseen suuntaan

ruusu, ruusunkukka

• Kun äiti täytti viisikymmentä vuotta, hänen poikansa ojensi hänelle ruusun. 
• Sulhasella on ruusunkukka näpinlävessä. 
• Prinsessa Ruusunen vain nukkui ja nukkui sata vuotta. 
• Pitele ruusua varovasti, koska sen varressa on piikkejä.  
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1047.

1. palaa; savuta, savuttaa; höyrytä, höyryttää; kärytä, sauhuta; savustaa, palvata myös kaksikä-
tisenä 

2. savu, kaasu; höyry; käry, sauhu; savustettu; palvi-, palvattu 
3. särkeä, särky; polttaa, poltella, poltto, poltot (synnytyspoltot), polte; kivistää, kivistys myös 

kaksikätisenä 
4. tulehtua, tulehdus

• Mikähän tuolla kaukana metsänreunassa savuaa? 
• Sain tehtyä hyvät tulet saunaan. 
• Tupakansavu on vaaraksi keuhkoille. 
• Mökilläni jääkaappi ja liesi ovat kaasukäyttöisiä. 
• Ikkuna on höyrystynyt aivan umpeen. 
• Kauppatorilla tuoksuu aamulla aikaisin tuore savukala. 
• Hammastani särki niin kovasti, ettei uni ollut millään tullakseen. 
• Kun juo paljon kahvia, vatsaa alkaa poltella. 
• Lasten korvatulehdukset ovat yleistyneet.  

 

 

 

1048.

 

monisuuntainen

ottaa, otto; hakea, haku, tuoda, viedä; napata, kopata, siepata, kaapata

• Minun on otettava tyttäreni teatteriin mukaan, sillä muuten hän jäisi yksin kotiin. 
• (arkikielinen:) Kuka hitto on vienyt mun hanskat? 
• Saisikohan tuollaisen kynän ottaa?  
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1049.

 

monisuuntainen

hakea, haku, noutaa, nouto, tuoda, tuonti

• Voisitko hakea minut huomenna rautatieasemalta? 
• (arkikielinen:) Ai sinulla on jo nälkä. No minun täytyy sitten ajaa hakemaan ruokaa. 
• Eläimiä ei saa tuoda ulkomailta ilman lupaa.  

 

 

 

1050.

 

kyetä, pystyä, voida, osata; on mahdollista, mahdollinen

• Kyllä sinä siihen pystyt! 
• Kuinka voit olla noin utelias, että nuuskit toisten kaappeja! 
• Uskotko että Suomi pystyy puolustautumaan, jos Venäjä hyökkää tänne?  
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1051.

 

liike on nopea käsimuodon muutos U �  p �  H �  p

1. mahdollinen, on mahdollista, mahdollisesti, mahdollisuus 
2. kyetä, kyky, kyvykäs, pystyä, pystyvä, voida, osata 
3. ehkä, kenties, kukaties, voi olla; voi kääntyä suomeen myös potentiaalilla, esimerkiksi: Presi-

dentti saapunee huomenna. Asia lienee selvä.

• Voikohan joskus tulla maailmanloppu? 
• Tuumiskelin tässä, että olisikohan vanhuksille mahdollista antaa nuorennusruiske. 
• Pystyisitkö korjaamaan autoni? 
• Minä huomaan kyllä, että sinulla on kykyjä.  

 

 

 

1052.

 

nopea, nopeasti, nopeus, vauhti, vauhdikas, vauhdikkaasti; ripeä, ripeys, ripeästi, rivakka, 
rivakasti; pikainen, pikaisesti, pika-; vikkelä, vikkelästi, nopsa, nopsasti, sukkela, sukkelaan, 
joutuisa, joutuisasti, joutuin

• Uusi sihteeri on tehokas: kirjoittaa nopeasti ja tulos on siistiä. 
• Koira säntää varkaan perään ja saa hänet hetkessä kiinni. 
• Jari on vielä nuori mies, mutta hän on todella taitava puuseppä ja saa valmiiksi hienon 

pöydän käden käänteessä. 
• (arkikielinen:) Jestas, kuinka aika on vilahtanut!  
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1053.

1. sormiaakkoset, sormiaakkonen; aakkoset, aakkosto, aakkonen; kirjaimet, kirjain 
2. sormittaa, sormitus, aakkostaa, aakkostus liike kaksi kertaa

• Anteeksi – voisitko sormittaa nimesi? 
• Katsoin ihmeissäni, kun kaksi nuorta poikaa keskusteli sormittamalla toinen toisilleen. 
• En ymmärtänyt mitään naisen kirjoittamasta tekstistä. 
• No, joko te osaatte aakkoset?  

 

 

 

1054.

valtio, valtiollinen; yhteiskunta, yhteiskunnallinen; hallitus, hallinto, hallinnollinen

• Valtiotieteelliseen on paljon pyrkijöitä. 
• Vanhan hallituksen tilalle on asetettu uusi. 
• Montako osavaltiota Yhdysvalloissa on?  

VKSK.book  Page 639  maanantai 4. toukokuu 1998  21:07



640

UIO

 

 

 

1055.

varastaa, varkaus, varas, anastaa, anastus; näpistää, näpistys; (arkikielessä:) pihistää, kähveltää, 
vohkia, pölliä, puhaltaa; (slangissa:) kääntää, nyysiä

• Varastaminen on rumaa. 
• Minä muka varas – kuinka voit väittää sellaista! 
• Voi, voi, tuo pikkutyttö kävi eilen kaupassa karkkivarkaissa. 
• Raamatun kymmenestä käskystä seitsemäs kuuluu näin: älä varasta.  

 

 

 

1056.

 

liike voidaan tehdä kaksi kertaa; monikon voi muodostaa liikettä toistamalla

kuva; valokuva

• En oikein tunne toimenkuvaasi. 
• TV:n kuvassa on häiriöitä. 
• Olet onnistunut saamaan valokuvaasi kauniit värit. 
• Valokuvanäyttely on kiinnostava.  
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1057.

liike voidaan tuottaa myös taivuttamalla kättä sekä ranne- että kyynärnivelestä; vertaa artikkelin 314 
viittomaan

marraskuu, marraskuussa, marraskuinen

• (arkikielinen:) Eikä – se vakuutus maksetaan vasta marraskuun puolivälissä! 
• Muista, että marraskuun viidentenä päivänä on kuurojen jumalanpalvelus kello 15.00 taas 

siellä samassa paikassa.  

 

 

 

1058.

1. harmaa 
2. hyvin harmaa, aivan harmaa; (arkikielessä:) tosi harmaa voimakas kertaliike 
3. harmahtava, vivahtaa harmaaseen, harmaaseen vivahtava, harmaansävyinen toistuva, hyvin 

pieni liike; silmät sirrillään

• Suomen maavoimien vaatetus on harmaa. 
• Vaikka nainen on vielä nuori, hänen hiuksensa ovat jo aivan harmaantuneet. 
• Nainen on kasvoiltaan niin harmaa, koska hän tupakoi liikaa.  
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1059.

 

appelsiini

• Appelsiineista voi puristaa mehua. 
• Te neljä laitatte appelsiinin polvienne väliin ja kuljette matkan edestakaisin. Onko tehtävä 

selvä?  

 

 

 

1060.

 

tulot, ansiot, ansiotulot, tulo, ansio, ansiotulo; ansaita, saada palkkaa; (arkikielessä:) tienata, 
hankkia

• Paljonko ovat vuosiansiosi? 
• Tulot ovat kyllä menoihin nähden aivan liian pienet. 
• Kun tilikirja tarkastetaan, on tulojen ja menojen täsmättävä. 
• (arkikielinen:) Tein erilaisia kesähommia hankkiakseni rahaa.  
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1061.

 

huulio [poo]; ei-dominoivan käden käsimuoto voi olla myös p; viittomaa ei käytetä kysymys- eikä 

kieltolauseissa; arkikielinen

saada ansaitsematonta etua, käyttää hyväksi, käyttää hyväkseen (minä käytän hyväkseni), hyväk-
sikäyttö, käyttää hyödykseen (minä käytän hyödykseni), käyttää tilaisuus hyväkseen, käyttää 
tilaisuus hyödykseen, hyötyä, saada hyötyä, saada etua, saada voittoa, lyödä kaksi kärpästä 
yhdellä iskulla; päästä helpolla, päästä vähällä; (arkikielessä:) siipeillä

• (arkikielinen:) Pääsin säkällä näin ajoissa kotiin, kun kaverini heitti minut. 
• (arkikielinen:) Sinä se aina otat kyläilyistä kaiken irti ja rohmuat ruokaa minkä kerkeät.  

 

 

 

1062.

 

1. rikkoa, rikki, rikkinäinen; risainen, risa, repaleinen; särkeä, hajottaa, hajalla, pirstoa; mennä 
rikki, rikkoontua, rikkoutua, hajota; (arkikielessä:) levitä, levähtää 

2. rikos, rike, rikkomus, rikollinen

• (arkikielinen:) Autossa on jokin mennyt hajalle, kun se ei starttaa. 
• Nuorisojoukkio teki ilkivaltaa parkkipaikalla. 
• Onko huumeiden käyttö Suomessa rikos? 
• Raiskaus ei ole mikään pikkujuttu vaan törkeä rikos.  
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1063.

 

ryöstää, ryöstö, ryöstäjä, ryövätä, ryöväys; (vanhahtavassa kielessä:) ryöväri; varastaa, varkaus, 
varas, anastaa, anastus, anastaja; (arkikielessä:) kähveltää, pihistää, vohkia, pölliä, puhaltaa; 
(slangissa:) kääntää, nyysiä; (oikeusalan kielessä:) kavaltaa, kavallus, kavaltaja

• Suomessa tapahtuu usein pankkiryöstöjä. 
• Törkeästä varkaudesta joutuu vankilaan. 
• Hän on ammattimainen autovaras. 
• (slangia:) Kuka on nussinu mun fyrkat?  

 

 

 

1064.

marja; mansikka

• Pidetäänkö nyt tauko ja syödään marjapiirakkaa? 
• Lapset keräsivät innoissaan pensaan punaisia marjoja, mutta minä kerroin heille, että ne 

ovat myrkyllisiä.  
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1065.

mopo; (vanhahtavassa kielessä:) mopedi, moottoripolkupyörä

• Hän on tosi taitava rassailemaan mopoja. 
• Ethän sinä voi ajaa mopolla, koska olet alle viisitoista. 
• Manipurissa naisilla on tapana liikkua mopolla. 
• Vaikka kuinka poljin, en saanut vanhaa moporähjää käyntiin.  

 

 

 

1066.

 

ei-dominoivan käden käsimuoto voi olla myös §, jolloin ei-dominoiva käsi on kämmen ylöspäin

1. voittaa, voitto; löytää, löytö, löydös, löytyä; hyötyä, hyöty, hyödyllinen 
2. kyetä, kyky, pystyä, voida, taitaa 

3. onnistua huulio [pi]

• En koskaan voita, aina vain häviän. 
• Sinun luoksesi on helppo löytää. 
• Onko uudesta tietokoneesta hyötyä? 
• Lopultakin onnistuin saamaan hänet kiinni!  
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1067.

ei-dominoivan käden käsimuoto voi olla myös §, jolloin ei-dominoiva käsi on kämmen ylöspäin

1. mahdollisuus, mahdollinen, on mahdollista 
2. hyötyä, hyöty, hyödyllinen, etu, etuus, etuisuus

• Kyllä sinä ehdit vielä mukaan sorsanmetsästykseen! 
• Älä ihmeessä luovu työstäsi, sillä sinulla on mahdollisuus saada vakinainen paikka. 
• Minulla ei ole mahdollisuuksia päästä yliopistoon. 
• Minulle on työssä hyötyä koulutuksesta, jota olen saanut vapaa-aikana.  

 

 

 

1068.

 

myös yksikätisenä

1. hiki, hikinen, hiessä 
2. hikoilla, hiota huulio voi olla [B]; liike kaksi kertaa; tässä merkityksessä viittomaa voi muunnella 

aspektuaalisesti

• Oletpa sinä hikinen – kainalosi ovat ihan märät! 
• Kyllä on hyvä kiuas, kun heti rupeaa hikoilemaan.  
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1069.

 

viittoman merkitys voimistuu, kun huulio on [B] tai [ii], jossa hampaat ovat yhdessä, tai kun liike on 
voimakas kertaliike

vihainen, vihastunut, viha; suuttunut, suutuksissa, suuttumus; kiukkuinen, kiukutteleva, 
kiukuttelija, kiukku, äkäinen, äkäisyys, äkeä, äkeys; pippurinen; kiivas, kiivaus; suutuspäissä, 
suutuspäissään, pikaistuksissa, pikaistuksissaan

• Olen todella kyllästynyt, kun olet aina suutuksissasi. 
• En ole koskaan nähnyt tuota koiraa vihaisena.  

 

 

 

1070.

 

huulio on [hyy] tai [yy]; käsimuoto on U tai O

kärttyinen, kärttyisä, kärttyisyys, äreä, äreys, ärtyisä, ärtyisyys, ärtyinen, ärtynyt, ärtymys, 
ärtyneisyys; ärhennellä, ärhentely, ärhäkkä, ärhäkkyys, ärhäkäs, äksy, äksyys, äksyillä, äkeä, 
äkäinen; kiukkuinen, kiukutella, kipakka, tuittuilla, tuittupäinen, tuittupää; huonotuulinen, 
pahantuulinen; pahansisuinen, kiivasluontoinen, kiukkupussi, äkäpussi

• Tätini on todella kärttyisä ihminen ja valittaa aina kaikesta. 
• Muistan vieläkin sen kiukkupussin asuntolanhoitajan.  
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1071.

arkikielinen; huulio voi olla [ø]

pitää hauskaa, hauskanpito, vaihtaa vapaalle, huvitella, huvi-; (arkikielessä:) hummailla, 
hummata, hummailu, humputella, humputtelu, hurvitella, hurvittelu, irrotella, irrottelu, rillu-
tella, rilluttelu

• (arkikielinen:) New Yorkissa rilluttelin olan takaa nuorten kanssa. 
• (arkikielinen:) Mummon koira otti ja livisti. Hurviteltuaan pitkin maita ja mantuja se 

viimein yöllä palasi. 
• Enpä ole nähnyt sinua koskaan pitämässä hauskaa. Sinä et koskaan päästä arjesta irti.  

 

 

 

1072.

myös yksikätisenä; viittomaa voi muunnella aspektuaalisesti

sataa, sade, sateinen

• Äsken on varmaankin satanut, koska asfaltti on aivan märkä. 
• Rankkasateen yllättäessä yritin suojautua sateenvarjon alle, mutta sainkin vielä pisaroita 

niskaani, koska varjossa oli reikiä. 
• Ulkona tihuuttaa hieman. 
• Koko eilisen päivän satoi kuuroittain.  
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1073.

 

huulio [pi]; myös yksikätisenä

ei tiedä, ei tunne, ei ole perillä, ei ole selvillä, ei ole tietoinen, ei ole varma; tietämätön, epätie-
toinen, tietämättömyys

• Enpä tiedä, saanko sen raha-avustuksen. 
• Paljonkohan osakkeen myyntihinta on?  

 

 

 

1074.

liike voi olla myös kertaliike; viittomaa voi muunnella aspektuaalisesti; ei käytetä kieltolauseissa

puuttua, uupua; puute, pula; puutteellinen, vajavainen, riittämätön, vailla, ilman

• Keräilysarjastani uupuu enää vain yksi astia. 
• Mappi ei ole hyllyssä. 
• Anomukseni on kuulemma puutteellinen. 
• Sinä olet kärsimätön! 
• Et ole koskaan paikalla, kun kokous alkaa!  
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1075.

käsimuoto voi olla myös 6 tai e

hoitaa, hoito, -hoitoinen (helppohoitoinen), -hoitoisuus; hoidella, hoitelu; hoivata, hoiva, 
hoivaus, hoivailla, hoivailu; huolehtia, huolehtivainen, pitää huolta, huolenpito; huoltaa, huolto, 
huoltaja; holhota, holhous, holhooja

• Autossa on jotain vikaa. Se pitäisi viedä huoltoon. 
• No kuka sitten huolehtii rahoista? 
• Kenenkäs lapsi sinulla on hoidossa? 
• Loukkaantuneet eläimet saavat aina tädiltäni hellän hoivan. 
• Yksinhuoltajan etuudet ovat huonontuneet.  

 

 

 

1076.

1. rukoilla, lukea rukous, rukoilu, rukoilija 
2. hartaus, hartaushetki

• Luen iltarukoukseni jok’ikinen ilta. 
• Katolilaiset rukoilevat ahkerasti. Rukoillessaan he sormeilevat rukousnauhaa. 
• Rukoilla voi seisaallaan, polvillaan tai istuallaan. 
• (arkikielinen:) Ootsä joku helvetin uskovainen?  
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1077.

silmät siristyvät

ahne, ahnas, ahnehtia, perso, -himoinen (vallanhimoinen); (arkikielessä:) rohmu

• Akun setä Roope Ankka on rahanahne saituri. 
• Pikku poika on todella perso ruualle. 
• Sinä aina rohmuat kaiken itsellesi.  

 

 

 

1078.

harava, hara; pihatalkoot

• Puutarhaharavaa ei kannata jättää maahan lojumaan. Jos astuu vahingossa sen päälle, sen 
varsi voi iskeä kasvoihin. 

• Haravan varsi on mennyt poikki!  
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1079.

1. tarvita, tarve; tarpeellinen, tarpeellisuus 
2. puuttua, uupua, puute, pula

• Mitä sinä tarvitset? 
• Siihen ei tarvita kymmentä henkilöä, viisi riittää. 
• Lastenhoitajista on kova puute. 
• Sota-aikana oli ruokapula.  

 

 

 

1080.

käsimuoto voi olla myös 6 tai e; kun käsimuoto on U, kämmenen suunta voi olla alaspäin; 

monisuuntainen

hoitaa, hoito, -hoitoinen (helppohoitoinen), -hoitoisuus; hoidella, hoitelu; hoivata, hoiva, 
hoivaus, hoivailla, hoivailu; huolehtia, huolehtivainen, pitää huolta, huolenpito; huoltaa, huolto, 
huoltaja; holhota, holhous, holhooja

• (arkikielinen:) Ei sun tartte, mä voin hoitaa tämän. 
• Joko olet varannut autolle huollon? 
• Tuo paita on helppohoitoinen, silittämättä siisti. 
• Älä holhoa minua – hoidan kyllä itse omat asiani!  
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1081.

käsien välinen etäisyys voi kuvata ryhmän suhteellista kokoa; monikko voidaan muodostaa viittomaa 
toistamalla, ja samalla viittoman paikka liikkuu oikealle

ryhmä, ryhmittymä, joukko; (arkikielessä) porukka, sakki; (varsinkin halventavassa kielessä:) 
joukkio; joukkue, tiimi; lauma, parvi; seura, seurue; (matematiikassa:) joukko

• Sotaharjoituksessa pieni joukko sotilaita määrättiin lentoharjoituksiin ja loput maastoon. 
• (arkikielinen:) Huomenna on työryhmän kokous, eikö niin? 
• Norsulauma pelästyi ja rymisteli pakoon.  

 

 

 

1082.

 

1. rukous, lukea rukous, rukoilla, rukoilija 
2. ristiä kädet, panna kädet ristiin, laittaa kädet ristiin 
3. hartaus, hartaushetki

• Muistattehan Isä meidän -rukouksen? Kuka haluaisi lukea sen? 
• Muistathan iltarukouksen ennen nukkumaanmenoa. 
• Hautakiven vieressä oli patsas, joka esitti rukoukseen polvistunutta naishahmoa. 
• Seurakunnan leirillä pidetään iltahartaus.  
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1083.

tomaatti; omena

• Tytön mielestä tomaatti, jonka päälle on ripoteltu sokeria, on hyvää.  

 

 

 

1084.

liike voi pyöriä myös päinvastaiseen suuntaan

kriisi, kriisitilanne, sekasorto, sekasortoinen, sekasortoisuus, myllerrys, kaaos, kaaosmainen, 
kaoottinen, kaoottisuus

• Perheen ensimmäisen lapsen syntymä aiheuttaa aina vanhemmille kriisin. 
• Talouden romahtaminen on aiheuttanut kriisin entisissä kommunistimaissa: ruuasta on 

pulaa, ja olot ovat sekasortoiset. 
• Kun ihmisellä on vaikea kriisi, hän voi ottaa yhteyttä psykologiin. 
• Helsingin Sanomien sivut ovat täynnä pelkkiä kriisejä.  
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1085.

liike voi pyöriä myös päinvastaisiin suuntiin

tori, toriaukio; markkinat; markkinointi

• Tiedätkö, missä on Punainen tori? 
• Helsingin alueella on useampia toreja. 
• Varhain aamulla kauppatorilta saa vielä lämpimiä savusilakoita. 
• Valitettavasti markkinointipäällikkö ei ole nyt paikalla.  

 

 

 

1086.

 

huulio [pø]; myös yksikätisenä; arkikielinen

osaamaton, osaamattomuus, taitamaton, taitamattomuus, kyvytön, kyvyttömyys, kykenemätön, 
kykenemättömyys, neuvoton, neuvottomuus, avuton, avuttomuus, jollakulla on peukalo 
keskellä kämmentä; (arkikielessä:) tumpelo, tumpula, tunari, poropeukalo; tietämätön, ei ole 
aavistustakaan, ei ole harmainta aavistusta; (arkikielessä:) olla ihan pihalla, olla pihalla kuin 
lumiukko, olla ulalla

• (arkikielinen:) Mä olen ihan tumpelo tän tietokoneen kanssa. 
• En osannut vastata juuri yhteenkään tietovisan kysymyksistä.  
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1087.

 

vain ihmisistä; viittomaa voi muunnella aspektuaalisesti

marssia, marssi, kulkea marssirivistössä, osallistua marssiin; paraati, kulkue, osallistua 
kulkueeseen

• Kommunistit ja sosiaalidemokraatit marssivat aina vappuisin pitkänä kulkueena. 
• En ole koskaan aikaisemmin ollut mukana marssilla. 
• Suuri joukko sotilaita marssi ryhdikkäästi täsmällisessä muodostelmassa. 
• Turun partiolaisten jokavuotinen paraati toukokuun puolivälissä lähtee aina tuomio-

kirkon luota.  

 

 

 

1088.

 

kaali

• Sota-aikaan viljeltiin valtavasti kaalia. 
• Kukkakaalia voi syödä sekä raakana että kypsennettynä. 
• Kaalikeitosta levisi voimakas haju.  
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1089.

 

takapuoli, takamus, takamukset, pakarat; (arkikielessä:) perä, takalisto, pylly, peffa, persukset, 
persuukset, persaukset; (arkikielessä ja lasten kielessä:) peppu, pemppu; (alatyylissä:) perse; 
(leikillisessä kielessä:) ahteri

• Pikkulapsi taapersi söpösti peppu paljaana. 
• (arkikielinen:) Liukastuin ja lensin persuksilleni jäälle. Ai että sattui! 
• Nainen oli todella upea ilmestys tiukkoine peffoineen mustiin kapeisiin nahkahousuihin 

pukeutuneena. 
• Housuntakamuksiisi on tullut reikä.  

 

 

 

1090.

1. radio, radiolaite 
2. televisio, tv, TV; (arkikielessä:) telkka, telkkari, telkku; (leikillisessä kielessä:) töllötin

• Radio on yksinäisen vanhan mummon paras ystävä. 
• Radiota kuunteleva tulkki viittoo yhtäkkiä: – Hei kuulkaa, radiossa kerrotaan järkyttä-

västä tulvasta! 
• (arkikielinen:) Onks toi sun TV? Tollanen aataminaikuinen rämä!  
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1091.

vesihana, hana; (arkikielessä:) kraana

• Suihkussa hapuilin vanhasta tottumuksesta kierrettäviä hanoja, kunnes muistin, meillä 
onkin uusi vipuhana. 

• Lasten nukkekodissa on söpöt pienet hanat. 
• Sinisellä merkitystä hanasta tulee kylmää vettä ja punaisella merkitystä kuumaa.  

 

 

 

1092.

 

liike on kevyt, toistuva sormien koukistus; myös yksikätisenä

kostea, kosteus, nihkeä, nihkeys, nahkea; märkä, märkyys
• Maalaamani seinä kuivuu hitaasti – maali tuntuu vieläkin hiukan kostealta. 
• Huoneilman pitäisi olla sopivan kosteaa, että iho pysyisi pehmeänä. 
• Tunsin vintillä vanhojen tavaroiden kostean tuoksun, kun etsiskelin siellä yhtä kirjaa.  
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1093.

 

myös yksikätisenä

märkä, märkyys; vetinen, vetisyys; kastunut

• Hiustenpesun jälkeen nainen kietoi märät hiuksensa pyyhkeeseen. 
• Hyi, miten märkä kädenpuristus! 
• Vaihdoin vauvalle vaippaa. Vaippa oli litimärkä. – Voi sinua pissamaakaria!  

 

 

 

1094.

 

myös yksikätisenä; monisuuntainen

1. ottaa kiinni, saada kiinni 
2. pidättää, pidätys 
3. varata, varaus, varattu 
4. puuttua asiaan, tarttua asiaan 
5. (oikeusalan kielessä:) kiinnittää, kiinnitys

• Koira juoksee irrallaan, ota se kiinni! 
• Poliisi sai vankikarkurin kiinni jonkin aikaa etsittyään. 
• Soitan sinne varmuuden vuoksi ja varaan kolme lippua. 
• Raha-asiat olivat sekaisin, ja johtajan oli pakko puuttua asiaan. 
• Talo on kiinnitetty miljoonasta markasta.  
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1095.

 

maito; lypsää (lypsää lehmä), lypsää käsin, lypsy (mennä lypsylle; lypsykone)

• Tytöllä on maitoallergia. 
• Koiranpentuja on niin monta, ettei emon maito riitä. 
• Maitojauhe säilyy kauan. 
• (arkikielinen:) – Haluatko sinistä vai punaista maitoa? – Minä tykkään sinisestä.  

 

 

 

1096.

 

1. vastaanottaa, vastaanotto, ottaa vastaan, saada; (arkikielessä hotellin vastaanotosta:) respa 
2. aistia, aisti, aistimus paikka tavallisesti olkapäiden korkeudella; myös yksikätisenä

• Kuka ottaa vastaan tilauksia? 
• Hotellin vastaanotossa on surkea palvelu. 
• 60-vuotisjuhlan vastaanotto alkaa kello 14. 
• Minulla on herkkä tuntoaisti.  
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1097.

 

makkara

• Koulun retkellä paistettiin makkaraa. 
• Kauppahallin lihakaupassa oli muun muassa siskonmakkaraa, lenkkimakkaraa, lauantai-

makkaraa ja metvurstia. 
• Pakastimessa on runsaasti koiranmakkaraa. 
• Tampere on kuulu mustastamakkarastaan.  

 

 

 

1098.

(lentävistä hyönteisistä:) hyönteiset, hyönteisparvi, parvi hyönteisiä; (arkikielessä:) ötökät; 
hyttyset, itikat, sääsket

• Minulla on kyllä kotona hyttysvoidetta. 
• Nainen kulki hyttysiä kuhisevassa metsässä, ja läiski niitä tuskastuneena kasvoiltaan. 
• Mökillä on hyttysiä pilvin pimein. Sinne täytyy ostaa hyttyssavu. 
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1099.

 

käsimuoto voi olla myös t

1. kuuroutunut, kuuroutua, tulla kuuroksi, menettää kuulonsa 
2. kuuroutua nopeasti, kuuroutua yhtäkkiä, menettää nopeasti kuulonsa huulio on [B] tai 

[pham] 
3. kuuroutua vähitellen, kuuroutua pikkuhiljaa, menettää kuulonsa vähitellen, tulla vähitellen 

kuuroksi huulio on [hyy] tai [yy]; hidas liike

• Vanhan miehen oli vaikea hyväksyä kuuroutumistaan. 
• Kuuloni heikkeni vähitellen, ja olen nyt täysin kuuro. 
• Kymmenvuotiaana kuuroutunut muistaa vielä aikuisenakin, millaisia äänet olivat.  

 

 

1100.

  

ei välitä, ei ole millänsäkään, ei huoli, ei piittaa, ei perusta; viis veisata, antaa palttua, viitata 
kintaalla; (arkikielessä:) antaa piupaut

• Ei kannata välittää. Hänen tapanaan on aina haukkua muita. 
• Yhdysvallat ei juurikaan piittaa, mitä muissa maissa tapahtuu. 
• Viihdyn hyvin yksin enkä paljon perusta muiden seurasta.  
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1101.

  

käsimuoto voi olla myös t

korvaus, korvata, hyvitys, hyvittää; kompensaatio

• Vaadin matkakorvauksen käteisenä. 
• Suomi sai maksetuksi raskaat sotakorvaukset Neuvostoliitolle.  

 

 

1102.

1. oranssi, oranssinen, oranssinvärinen, oranssin värinen, punakeltainen 
2. voimakkaan oranssi, kirkkaanoranssi, kirkkaan oranssi, räikeänoranssi, räikeän oranssi 

voimakas liike 
3. vivahtaa oranssiin, oranssiin vivahtava, oranssinsävyinen hidas liike; silmät sirrillään 
4. (vanhempien kuurojen kielessä:) keltainen, kelta-, kellan- (kellanpunainen)

• Minun lempivärini on oranssi. 
• Tuo oranssiin vivahtava keltainen sieni on keltavahvero.  
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1103.

(ihmisen tai eläimen iästä:) ikäinen, -vuotias, vanha, vuotta vanha

• Poika on 15-vuotias. 
• Minkä ikäinen sinä olet? 
• Kissani on jo 13 vuotta vanha.  

 

 

1104.

 

tuoksua, tuoksu, tuoksuinen; aromi; haista, haju, hajuinen; (arkikielessä:) haisu

• Kylläpä tuoksuu hyvälle... 
• Nainen nautti kukkien raikkaasta tuoksusta sateen jälkeen. 
• Pidän hurjasti kissanpennun turkin tuoksusta. 
• Täällä haisee oudolle – selvä palaneen haju.  
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1105.

mukava, mukavuus, miellyttävä, miellyttävyys; ihana, ihanuus; (arkikielessä:) kiva; leppoisa, 
lupsakka; viihtyisä

• Työkaverini ovat todella mukavia. Heihin on helppo saada kontakti. 
• Ympäristö tuntuu niin miellyttävältä, että voisin vaikka asua täällä. 
• Tämä Tanskan lähellä oleva saari on perheille mukava vapaa-ajanviettopaikka.  

 

 

1106.

 

hauska, hauskuus, huvittava, hupaisa, hilpeä, lystikäs, hassu, rattoisa; (arkikielessä:) kiva

• Viimeöisissä juhlissa oli todella hauskaa! 
• Huvipuistossa lapset saavat pitää hauskaa. 
• Päätimme antaa eräälle hauskalle ja hyväntuuliselle miesopiskelijalle viittomanimen, joka 

merkitsee ’hauska’. 
• Se on myös ikävää eikä vain huvittavaa.  
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1107.

 

1. henki; sielu; hengellinen; henkinen, psyyke, psyykkinen, psyko- (psykolingvistiikka, psyko-
terapia) 

2. helluntailainen, helluntailais-, helluntai- (helluntaiseurakunta) 
3. aave, haamu, henki, kummitus

• Kun ihminen kuolee, sielu poistuu ruumiista. 
• Näin jotain vaaleaa pimeässä huoneessa ja ehdin jo luulla sitä aaveeksi. Pelästyin turhaan, 

koska siellä olikin vain kissa. 
• Tiedättekö mitä... tähän synkänvihreään pulloon on suljettu paha henki... siellä se on! 
• Alkoholistien lapsilla ei aina välttämättä ole psyykkisiä ongelmia.
• Lintu on Pyhän Hengen symboli.  

 

 

1108.

  

psykologia; (arkikielessä:) psykka; psykologi

• Olen käynyt psykologilla seitsemän vuotta. 
• – Tuo nainen on psykologi. – Ei, ei, hän on psykiatri!  
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1109.

 

vain pään ja yläruumiin liike

mukava, hauska, huvittava, lystikäs, hullunkurinen, hassunkurinen, hupaisa; (arkikielessä:) kiva

• Sain oikein kunnon haukut pomolta – tuntuipas mukavalta! 
• Onpas lystikäs ja merkillisen näköinen hauveli! Poukkoilee sinne tänne häntä riemusta 

vipattaen!  

 

 

1110.

huulio voi olla [hi], [he], [hihihi] tai [hehehe]; vain pään ja yläruumiin liike

hauska, hupaisa, hassu, huvittava, riemastuttava, riemukas, hullunkurinen, hassunkurinen, 
lystikäs, hilpeä, koominen

• (arkikielinen:) Mene ihmeessä katsomaan tuo leffa. Se on tosi hauska, ja siinä saa nauraa 
paljon. 

• Minua alkoi naurattaa, kun näytit niin hassulta luentoa pitäessäsi.  
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1111.

 

minuutti; (tunnus:) min; -minuuttinen (kymmenminuuttinen)

• Supistelee jo viiden minuutin välein? No sitten lähdetään heti sairaalaan! 
• Eilen oli vain minuutista kiinni, etten myöhästynyt töistä. 
• Monenko minuutin videokasetti tuo on? 
• Kellon minuuttiviisari on pysähtynyt.  

 

 

1112.

 

1. maa, maa-aines, maalaji; multa; turve; savi; hiekka, santa, hieta; jauho, jauhe, pulveri; tomu; 
tuhka 

2. rasva, rasvainen

• Tuo maa ei kelpaa maanviljelykseen. 
• Tontilla oli liikaa savea, joten se kaivettiin pois ja tilalle tuotiin hiekkaa. 
• Kukille pitäisi vaihtaa multa. 
• (arkikielinen:) Vehnäjauhot maksaa kaupassa vain vitosen. 
• Pyykkipulveria pitää ostaa, se on ihan lopussa. 
• Valurautainen paistinpannu täytyy rasvata, ja rasva täytyy jättää siihen. 
• Kylläpä tukkani on rasvainen!  
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1113.

 

liike voidaan tehdä kaksi kertaa; monikon voi muodostaa liikettä toistamalla

kuva; valokuva; (arkikielessä:) foto

• (arkikielinen:) Valokuvaliikkeessä minulle selkisi, että koko hitsin filmi oli mennyt pilalle!  

 

 

1114.

 

yhdessä; seurassa, keskuudessa, parissa, joukossa; kanssa; (ylätyylissä:) keralla; yhteinen, yhteis-

• Perhe on niin tiivis, että perheenjäsenet liikkuvat aina ja kaikkialla vain yhdessä. 
• Lähdetään yhdessä pubiin! 
• Suomen ja Viron kuurojen liittojen välillä vallitsee hyvä yhteistyö. 
• Yhteiskunnan nykytila on valitettavan huono.  
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1115.

 

  

 

viittoman alkuosa voi jäädä pois

 

yhteiskunta, yhteiskunnallinen

 

•

 

Yhteiskunta

 

 kannustaa ja tukee kielivähemmistöjä. 
• Yliopistossa on 

 

yhteiskunta

 

tieteellinen, valtiotieteellinen ja kasvatustieteellinen tiede-
kunta. 

• Kansalaisten raivoisa mellakointi johti 

 

yhteiskunnalliseen

 

 murrokseen.  

 

 

 

 

1116.

 

 

 

meri, merellinen

 

• Tähdet ja kuu kuvastuvat rasvatyyneen 

 

meren

 

pintaan. 
• Kala avataan ja päälle ripotellaan 

 

meri

 

suolaa.  

 

VKSK.book  Page 673  torstai 7. toukokuu 1998  14:42



 

674

PÅ

 

 

 

 

1117.

 

 

 

häät, hääjuhla, hää-; vihkiäiset, vihkitilaisuus, vihkimistilaisuus, vihkiäistilaisuus, vihkiäis-, 
vihki-; morsius- 

 

(morsiuspuku)

• Oli herttaista katsella vanhan kuuron pariskunnan valokuva-albumista heidän nuoruu-
denaikaisia 

 

hää

 

kuviaan. 
• Mari ei halua suuria 

 

häitä

 

. 
•

 

Vihkiäiset

 

 järjestetään toukokuussa. 
• Mummo ja vaari viettävät hopea

 

häitään

 

.  

 

 

 

 

1118.

 

huulet ovat kevyesti yhteenpuristettuina; viittoman merkitys on voimakkaampi, kun huulio on [ø

 

]; 
arkikielinen

 

avuton, avuttomuus, osaamaton, osaamattomuus, taitamaton, taitamattomuus, kyvytön, kyvyt-
tömyys, kykenemätön, kykenemättömyys, neuvoton, neuvottomuus, jollakulla on peukalo 
keskellä kämmentä; 

 

(arkikielessä:)

 

 tumpelo, tumpula, tunari, poropeukalo

 

• (arkikielinen:) On hyvä sanoo suoraan, jos tuntee ittensä 

 

osaamattomaksi

 

 jossain asiassa. 
• (arkikielinen:) Sori vaan, olen täysin 

 

avuton

 

 siinä asiassa! 
• (arkikielinen:) Mullahan ei oo koskaan 

 

peukalo keskellä kämmentä

 

. 
• (arkikielinen:) Ei kannata ottaa sellaista 

 

tumpeloa

 

 tähän hommaan. 
• Olen tanssi

 

taidoton

 

.  
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1119.

 

 

 

huulio voi olla [B], [pø

 

] tai huulet ovat kevyesti yhteenpuristettuina; arkikielinen

 

huono, surkea, onneton, kelvoton, kehno, tökerö; huonokuntoinen, risa; rämä, rähjä, rotisko, 
röttelö; epäsiisti, suttuinen, likainen, sotkuinen, rähjäinen, törkyinen

 

• Juhlien järjestelyt olivat 

 

todella surkeat

 

. 
• (arkikielinen:) Kotini on 

 

kuin pommin jäljiltä

 

, mutta tervetuloa siitä huolimatta. 
• Hänellä 

 

ei ole alkeellisimpiakaan

 

 käytöstapoja. 
• (arkikielinen:) Tykkään pukeutua 

 

rähjäisiin 

 

vaatteisiin. Siisti juppityyli yököttää minua.  

 

 

 

 

1120.

 

 

 

käsimuoto voi olla myös t

 

; huulio voi olla [B]

 

hävytön, karkea, sopimaton, loukkaava, siivoton, törkeä, räävi, räävitön, ruokoton, rivo, 
säädytön, irstas, rietas, siveetön

 

• Muuan tuttavani on oikea 

 

rääväsuu

 

. 
• Kuka on piirtänyt taululle tuon 

 

hävyttömän

 

 kuvan? 
•

 

Törkeää

 

 haukkua ihmistä tuolla lailla kuurojenyhdistyksellä! Kertakaikkiaan sopimatonta!  
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1121.

 

 

 

käsimuoto voi olla myös t

 

; kämmenet voivat olla myös ylöspäin; viittomaa voi muunnella aspektu-

aalisesti

 

sammua, sammuttaa, sammutus; 

 

(moottorista:)

 

 pysähtyä, lakata toimimasta, lakata käymästä

 

• Kynttilä paloi vaan itsepintaisesti, vaikka poika kuinka yritti puhaltaa sitä 

 

sammuksiin

 

. 
• Onko tuli takasta ihan varmasti 

 

sammunut

 

? 
• Valot 

 

sammuvat

 

 automaattisesti klo 17. 
• Auto ei suostu lähtemään käyntiin. Moottori 

 

sammuu kerta toisensa jälkeen

 

. 
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A

 

 

 

 

1122.

 

 

 

WC, vessa, käymälä; ulkohuone; 

 

(arkikielessä:)

 

 huusi, huussi, puusee, veski; 

 

(leikillisessä 
kielessä:)

 

 mukavuuslaitos

 

•

 

(arkikielinen:)

 

 Missä on 

 

veski

 

? 
• Anteeksi, minun on päästävä 

 

vessaan

 

. 
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SD

 

 

1123.

 

arkikielinen

ei ymmärrä, ei tajua, ei käsitä, ei älyä; olla ymmällä; jokin menee yli ymmärryksen; (arkikie-
lessä:) ei hoksaa, ei kässää, ei saa tolkkua, olla ulalla, olla pihalla, mennä yli hilseen, ei säteile, ei 
leikkaa, ei sytytä; (slangissa:) ei bonjaa, ei hiffaa, ei snaijaa

• (arkikielinen:) En tajunnut englanninkielisestä kirjasta hölkäsen pöläystä. 
• (arkikielinen:) Sun jutut menee yli mun hilseen. 
• En käsitä, mihin kaikki rahani hupenivat.  

 

 

1124.

viittoman paikkana voi olla myös nenänpää

kukko

• Nuorempana tuo kukko käveli terhakkaana ympäriinsä, mutta nyt siitä on tullut vanha ja 
jäykkäkoipinen. 

• Auringon noustua kukko röyhistää rintaansa ja alkaa kiekua.  
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1125.

liike voi olla myös pieni, ylöspäin suuntautuva kaariliike kaksi kertaa

1. kana käsimuoto voi olla myös z 

2. broileri, syöttökananpoika, teuraskananpoika; (arkikielessä:) kana

• (arkikielinen:) Broileria myydään tänään tosi halvalla. 
• Kanaemo asettui tyytyväisenä pesäänsä hautomaan muniaan. 
• Pidän kovasti kanahampurilaisesta.  

 

 

1126.

 

1. väkivalta, väkivaltainen, väkivaltaisuus, väkivalloin, väkivaltaisesti; väkisin; (murteissa:) 
väkisten 

2. raiskata, raiskaus, raiskaaja, maata väkisin; (varsinkin oikeusalan kielessä:) väkisinmakaa-
minen

• Jatkuva perheväkivalta aiheuttaa kärsimystä lapsille. 
• Hän ei ole lainkaan väkivaltainen luonne. 
• Tutkija haastatteli vankilassa murhaajia, ryöstäjiä ja raiskaajia. 
• Jos joutuu raiskatuksi, kannattaa heti tehdä ilmoitus poliisille.  
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1127.

 

1. sattua, koskea, tehdä kipeää, vihlaista, kipu, tuska käsimuoto voi olla myös T 

2. sattua kovasti, tehdä erittäin kipeää; (arkikielessä:) hirveä kipu, hirvittävä kipu, sattua 
makeasti; voimakkaasta kivun kokemuksesta tietyllä hetkellä etu- ja keskisormi värisevät suoran 
liikkeen aikana; ilme kuvastaa kipua

• Ole kiltti, äläkä enää kutittele minua. Se sattuu! 
• Synnytyskipuja voidaan lievittää epiduraalilla. 
• Sattuiko sinuun? 
• Törmäsin pöytään ja satutin jalkani makeasti.  
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1128.

 

huulio on [kaa], [kää], [aa] tai [ää]; kämmen voi olla myös itseen päin; viittomaa käytetään vain 
itsestä puhuttaessa; arkikielinen

(epäoikeudenmukaisesta syytöksestä:) syytön, viaton, ei ole tehnyt, ei ole syyllistynyt; epäreilua, 
epäoikeudenmukaista, ei pidä paikkaansa, ei ole alkuunkaan totta, täysin ansaitsematonta; 
(arkikielessä:) se on kukkua, täyttä puppua, täyttä valetta, täyttä sontaa

• (arkikielinen:) Naapurin täti aina syyttää minua varastamisesta, vaikka en ole takuulla 
koskaan varastanut mitään. 

• (arkikielinen:) Miksi sä aina oot niin epäreilu mulle? 
• (arkikielinen:) Huone oli ihan sekaisin, ja äiti pani mut siivoomaan sen yksinäni! Mä en 

kyllä ala! 
• Hän kehtasi väittää, etten muka ole maksanut kuurojenyhdistyksen jäsenmaksua!  

 

 

1129.

 

huulio voi olla [phuu] tai [phyy]; arkikielinen

upea, upeannäköinen, hieno, komea, mahtava, tyylikäs; (arkikielessä:) mieletön; (slangissa:) 
makee, siisti, staili

• (arkikielinen:) Tietokoneen ruudulla on tosi upee kuva. 
• (arkikielinen:) Vau, mikä letti! Sopiskohan mulle samanlainen? 
• (arkikielinen:) Toi lippis on tosi makee.  
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1130.

 

liike voidaan tehdä myös kaksi kertaa; myös kaksikätisenä

1. ehtiä, keritä (minä kerkiän, minä kerkisin, en kerinnyt), keretä (minä kerkeän, minä kerkesin, 
en kerennyt), ennättää, ehättää, joutua; on aikaa (meillä on aikaa koko päivä); liietä aikaa 
(liikenisikö sinulta vähän aikaa?); vapaa (vapaapäivä, opintovapaa, virkavapaa, vapaa-aika) 

2. vapaa (onko tämä paikka vapaa?), olla tilaa 
3. jäljellä, vielä (pannussa on vielä kahvia); jäädä jäljelle, jäädä tähteeksi (kangasta jäi pieni pala 

tähteeksi); tähde, tähteet, jäännös

• Ehditkö tulla luennolle, joka on ensi torstaina kuurojenyhdistyksellä? 
• (arkikielinen:) Sinulla on aikaa vaikka kuinka, voisit hyvin liittyä johtokuntaan. 
• Tuolla näkyy olevan vapaa taksi. 
• Onko autotallissasi tilaa, niin että voisin jättää autoni sinne viikonlopuksi? 
• Pojallani on enää kolme aamua armeijassa. Onko teatterilippuja vielä jäljellä?  
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1131.

päätä pudistetaan kieltävästi viittoman aikana

1. ei ole tehnyt (en minä ikkunaa rikkonut), ei ole syyllistynyt; (huudahduksissa:) älä minuun 

katso, älä minua syytä, en se minä ollut huulio on [hyy] tai [yy] 
2. ei ole aikaa (minulla ei ole aikaa), ei ehdi (minä en ehdi), ei ennätä (minä en ennätä), ei jouda 

(minä en jouda), ei kerkiä (minä en kerkiä), ei kerkeä (minä en kerkeä), ei liikene aikaa 
(minulta ei liikene aikaa mihinkään turhaan) 

3. ei ole vapaa, ei ole tilaa 
4. ei ole jäljellä, ei enää (pannussa ei ole enää kahvia), loppunut, lopussa

• (arkikielinen:) Enpäs ole lintsannut – kyllä mä olin koulussa silloin! 
• En ole vielä katsonut uutta videotiedotetta. 
• Kuinka niin et ehdi? 
• Auditoriossa ei ole yhtään tilaa.  

 

 

1132.

voidaan viittoa myös peukalo kiinni vartalossa etu- ja keskisormea väristäen

kadehtia, käydä kateeksi (minun käy kateeksi sinua), kateellinen, kade, kateissaan (minä olen 
kateissani), kateus

• (arkikielinen:) Telkkarissa oli mielettömän hyvännäköiseksi bodattu mies. Kateeksi käy, 
minulla kun on lähinnä vain nahkaa luiden päällä. 

• Ei, mutta sinähän olet ihan selvästi kateellinen!
• Tyttö on vihreänä kateudesta, kun toisella tytöllä on alituiseen uusia vaatteita. 
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1133.

 

 

 

myös yksikätisenä

 

automaatti, automaattinen, automaattisesti, itsestään

 

• Kirjanpito-ohjelman käyttö on kätevää: se laskee 

 

automaattisesti

 

 kaikki tietokoneelle 
syötetyt luvut. 

• Hei, katso! Puhelin

 

vastaajassa

 

 vilkkuu punainen valo. 
• Autotallin ovi aukeaa 

 

itsestään

 

, kun sen eteen ajaa. 

 

 

 

 

1134.

 

käsimuoto voi olla myös §

 

joki, virta; 

 

(ylätyylissä:)

 

 vuo

 

•

 

Joki

 

 virtasi mahtavana vuona. 
•

 

Joki

 

 on ikävä kyllä niin saastunut, ettei siinä voi enää uida. 
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1135.

 

 

 

taas, jälleen, uudestaan, uudelleen, toistamiseen

 

• Ystäväni voitti 

 

jälleen

 

 arpajaisissa. 
• (arkikielinen:) Eikö sun vanhemmat 

 

taaskaan

 

 antaneet lupaa! 
• (arkikielinen:) Jos et ymmärtänyt asiaa, voit käydä 

 

uudestaan

 

 pomon juttusilla.  

 

 

 

 

1136.

 

keskiviikko, keskiviikkona, keskiviikkoinen

 

• Vantaan Kuurot kokoontuu joka toinen 

 

keskiviikko

 

. 
• En voi tulla teille 

 

keskiviikko

 

-iltana. 
• Lions-klubin kokous on joka kuukauden ensimmäisenä 

 

keskiviikkona

 

. 
• Ei ensi 

 

keskiviikko

 

 käy – silloinhan kaupat ovat kiinni itsenäisyyspäivän takia.  

 

VKSK.book  Page 693  maanantai 4. toukokuu 1998  20:53



 

694

F

 

 

 

 

1137.

 

monisuuntainen; käsimuoto voi olla myös >

 

; kun käsimuoto on F

 

, liike voi olla kaksi taivutusta 

ranteesta; ’kysyä minulta’ viitotaan aina ranteentaivutuksella; viittomaa voi muunnella aspektuaali-
sesti

 

kysyä, kysymys, kysellä, kysely; tiedustella, tiedustelu

 

• Tietokilpailun 

 

kysymykset

 

 olivat vaikeita. 
•

 

Kysy

 

 suoraan minulta, äläkä 

 

kysele

 

 muilta ihmisiltä! 
• En tiedä, pitääkö tämä paikkansa. 

 

Kysytään

 

 varmuuden vuoksi. 
• Voit 

 

tiedustella

 

 osastopäälliköltä, löytyisikö meiltä töitä. 
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1138.

 

Jeesus; käytetään myös merkityksessä ’Kristus’

• Jeesus on Jumalan poika. 
• Kuka Jeesuksen kahdestatoista opetuslapsesta kavalsi hänet? 
• Jeesus kuoli ristillä. 
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1139.

 

suihku

• Minulla ei ole suihkua, vain pelkkä kylpyamme. 
• Käväisen suihkussa, mutta en pese hiuksiani. 
• Oletko menossa suihkuun?  

 

 

1140.

 

liikkeen suunta voi olla myös alaviistoon

älykäs, älykkyys; älykkö; terävä, terävä-älyinen; etevä, lahjakas; (arkikielessä:) älypää, välkky, 
fiksu, fiksuus; nero, nerous, nerokas, nerokkuus; kekseliäs, kekseliäisyys, nokkela, nokkeluus

• Fiksua! Hyvä idea! 
• Koulupsykologi järjesti älykkyystestin. 
• Tuo tyttö on huippulahjakas viulunsoitossa, oikea ihmelapsi. 
• Eläimissäkin on monia älykkäitä, esimerkiksi delfiinit.  
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1141.

 

liikkeen alussa käsimuoto voi olla H tai J; eteenpäin suuntautuvan liikkeen aikana sormet 

aukeavat peräjälkeen alkaen etusormesta

1. milloin, koska 
2. joka päivä, jokaisena päivänä, jokapäiväinen, päivittäin, päivittäinen, vuorokautinen

• Milloin vauvasi syntyy? 
• Voit tulla käymään koska vaan! 
• Käytkö kuntosalilla päivittäin? 
• Olen kurkkuani myöten täynnä jokapäiväistä ruuanlaittoa!  

 

 

1142.

 

kukka, kukkanen, kukinto

• Äiti poimii kukkia. 
• Perhoset lentelevät peltoaukealla, joka on tulvillaan kukkia. 
• Muhkea kukkakimppu. 
• Ikkunalaudalla on koristeena kuivakukkia.  
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1143.

 

viittomaa voi muunnella aspektuaalisesti

rakastua, rakastunut; ihastua, ihastunut, ihastus; menettää sydämensä jollekin; (arkikielessä:) 
pihkaantua, olla pihkassa, olla lääpällään, olla lätkässä, olla retkussa, tykästyä, tykätä

• Oletko tosiaankin rakastunut häneen? 
• Perhostyttö kohtasi lennellessään komean perhospojan, johon rakastui oikopäätä. 
• Vilkaisu vain, ja hän oli kuolettavan ihastunut sinuun. 
• Ihastuin tauluun niin, että minun on pakko ostaa se. 
• (arkikielinen:) Kaverini on tosi herkkä pihkaantumaan. 
• Menetin sydämeni Pariisille.  

 

 

1144.

 

lamppu, valaisin; valo; syttyä (valo syttyy)

• Lampun piti olla 40-wattinen eikä 60-wattinen. 
• Öinen, pyöreiden katulamppujen valaisema kävelykatu näytti hyvin kauniilta. 
• WC:n valaisimessa on vikaa, sillä se välkkyy koko ajan. 
• On vaikeaa jutella näin, kun lampun valo osuu suoraan kasvoihin ja häikäisee.  
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1145.

 

käsimuodon muutos voi olla myös Ä �  ¤, kun lähetys on kortti, kirje tai pieni paketti; 

monisuuntainen

lähettää, lähetys

• Osa TV-uutisista lähetettiin suorana, ja tietysti tekstitys puuttui! 
• Sisälähetti sai potkut omaa laiskuuttaan. 
• Postitin Amerikkaan menevän paketin. 
• – Minähän lähetin sinulle kirjeen! – Mutta kun minä en ole saanut sinulta mitään kirjettä!  

 

 

1146.

 

monisuuntainen; myös kaksikätisenä, jolloin molempien käsien liike tehdään samaan suuntaan

viedä, vienti, tuoda, tuonti; kuljettaa, kuljetus; toimittaa, toimitus; kyyditä; (arkikielessä:) 
kuskata, heittää; maastavienti, maahantuonti

• Voisitko viedä laatikon roskiin? 
• Suomen vienti on kasvussa. 
• (arkikielinen:) Teillä kahdellahan on sama matka – voisitko heittää hänet kotiin? 
• (arkikielinen:) Kaverini olivat hiprakassa, joten minä ajoin ja kuskasin kunkin kotiinsa.  
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1147.

 

huulio voi olla [pi]; myös kaksikätisenä

outo, kummallinen, kumma, merkillinen, omituinen, ihmeellinen, erikoinen; vieras, tunte-
maton

• Keitossa oli outo maku. 
• Esimieheni toi minulle kiireessä joitakin kummallisia papereita. 
• Istuin bussissa ja ihmettelin, miksi maisemat olivat niin vieraita, kunnes ymmärsin 

nousseeni väärään bussiin. 
• Oletko nähnyt elokuvan "Tuntematon sotilas"?  

 

 

1148.

 

huulio voi olla [B]

ei tunne, ei tiedä; tuntematon, outo, vieras

• Kukahan tuosta ajoi ohi? 
• Minulle tämä puhelinnumero ei ole tuttu – entä sinulle? 
• Tuo koirarotu on minulle ihan tuntematon. 
• En tunne ketään tämän talon asukkaita.  
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1149.

käsimuoto voi olla H tai w

kilometri; (tunnus:) km; (arkikielessä:) kilsa

• Asun kahdenkymmenenviiden kilometrin päässä Helsingistä. 
• Ajelin viime kesänä Lapissa kaiken kaikkiaan 1200 kilometriä. 
• Hei, tiedätkö sinä, montako kilometriä on Hangosta Utsjoelle?  

 

 

1150.

 

rahallisesta arvosta puhuttaessa huulio voi olla [hyy] tai [yy]

arvokas, arvo, suuriarvoinen, kallisarvoinen, kallis, kallishintainen, tärkeä

• Tuo on todella kallis auto. 
• He eivät pysty maksamaan huippumallin korkeita palkkioita. 
• Kuuroille heidän oma historiansa on arvokas. 
• Mummoni antama kaunis kaulakoru on minulle erityisen kallis muisto.  
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1151.

1. lähde (kirjalliset lähteet, luotettava tietolähde), lähdeaineisto 
2. toukokuu, toukokuussa, toukokuinen viittoman perään liitetään aina artikkelin 121 viittoma; 

vertaa artikkelien 751 ja 1186 viittomiin

• Suomessa vietetään toukokuun toisena sunnuntaina äitienpäivää. 
• Kylvin ruohon aikaisin keväällä, ja toukokuussa nurmikko jo vihersi. 
• Viime vuosina toukokuut ovat olleet mukavan lämpimiä, mutta tänä keväänä toukokuu 

on todella kuuma. 
• Mistä sinä sait lähdetiedot?  

 

 

1152.

ei-dominoivan käden käsimuoto voi olla myös g

1. oranssi, oranssinen, oranssinvärinen, oranssin värinen, punakeltainen 
2. voimakkaan oranssi, kirkkaanoranssi, kirkkaan oranssi, räikeänoranssi, räikeän oranssi 

voimakas liike 
3. vivahtaa oranssiin, oranssiin vivahtava, oranssinsävyinen hidas liike; silmät sirrillään

• Punaista ja keltaista sekoittamalla saadaan oranssia. 
• Yletön porkkanansyönti tekee kasvoistakin oranssit. 
• Appelsiini on väriltään kirkkaanoranssi.  
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1153.

 

huulio [B]

1. koska, sillä, kun; takia, tähden, vuoksi; siksi, sen takia, sen tähden, sen vuoksi, siitä syystä; siksi 
että, jotta 

2. syy, aiheuttaja, alkusyy; seuraus; olla syynä johonkin, aiheutua jostakin, johtua jostakin, saada 
alkunsa jostakin, seurata jostakin, jonkin seurauksena

• Mikä tuon tulipalon aiheutti? 
• Mistä appelsiini-viittoma onkaan saanut alkunsa? 
• Sinä taidat itkeä siksi, että te olette riidelleet. 
• Ei se johdu tästä, vaan tuosta!  

 

 

1154.

 

huulio on [pø] tai [pØ]; arkikielinen

1. katua, kaduttaa, katumus 
2. harmittaa, kaivella, kismittää, sapettaa; (arkikielessä:) hatuttaa, jurppia, keljuttaa, kenkuttaa, 

nyppiä, mättää, ottaa pannuun (minua ottaa pannuun), ottaa päähän, ottaa aivoon, ottaa 
koppaan, ottaa koteloon, ottaa kupoliin, ottaa ohimoon, potuttaa, pytyttää, pänniä, risoa

• (arkikielinen:) Funtsaa tarkkaan, haluatko todella, ettei tarvitse perästä päin katua. 
• Kyllä minua nyt kaduttaa, että olin uskoton. 
• (arkikielinen:) Minua keljutti, kun en illalla saanut unta – ei olisi pitänyt ryystää kahvia! 
• (arkikielinen:) Kyllä nyt pännii eilinen ryyppääminen, kun on näin huono olo!  
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1155.

limonaati, limonadi, limsa; (arkikielessä:) limppari, limska, limu

• Kävisitkö ostamassa korillisen eri limsoja? 
• (arkikielinen:) Haluatko limpparia vai mehua?  

 

 

1156.

 

myös yksikätisenä

1. hälytysajoneuvo; ambulanssi; paloauto 
2. hälytysvalo, merkkivalo; (hälytysvalosta:) vilkkua, välkkyä, välähdellä, välähtely huulio voi olla 

[paapaa]

• Autot väistivät sivuille, jotta ambulanssi pääsi ajamaan ruuhkan läpi. 
• Pankkiryöstö aiheutti hälytyksen, ja poliisiautot syöksähtivät paikalle valot välkkyen. 
• Poliisiauto syöksyi ohi siniset valot kaukaisuuteen etääntyen.  
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1157.

 

1. tartunta, tartuntatauti; tauti, sairaus; rutto 
2. pieneliö, mikrobi, mikro-organismi; virus (virustauti, tietokonevirus), bakteeri; (arkikielessä:) 

pöpö, basilli 
3. lähetystyö, lähetys 
4. lähetystö

• Olen varmaan saanut jonkin viruksen, kun minulla on kurkku niin kipeä. 
• (arkikielinen:) Vatsani on kipeä ja minulla on ripuli. Tuosta ruuasta se johtuu: siinä on 

varmasti jotain pöpöjä! 
• Vesirokko tarttuu melko varmasti. 
• Suomen kirkko on tehnyt lähetystyötä Afrikassa jo sadan vuoden ajan. 
• Ruotsin suuslähetystön vanha rakennus on entistetty kauniisti.  
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1158.

 

monisuuntainen

vaikuttaa, vaikutus, vaikuttava; aiheuttaa, aiheuttaja; levittää, levitä, levittyä; (taudeista:) 
tarttua, tartuttaa, tartunta, saada tartunta

• Lasten mieliin on helppo vaikuttaa. 
• Sinun takiasi minä lankesin! 
• Rutto on vaarallinen ja helposti leviävä tauti. 
• Suomen jääkiekkojoukkueen voitto oli niin uskomattoman hieno asia, että se sai 

kyyneleet silmiini. 
• Sairas lapsi tartuttaa päiväkodissa helposti muutkin lapset.  

 

 

1159.

 

viittoman alussa käsimuoto voi olla H tai K

1. tappio, kärsiä tappio, joutua tappiolle, häviö, kärsiä häviö, joutua häviölle, hävitä; menetys, 
menettää, mennyttä, menetetty; vahinko, hukka; hävikki 

2. jäädä paitsi, jäädä osattomaksi, menettää, menetys huulio [poo]

• Vuoden taloudellinen tulos oli tappiollinen. 
• Hän voitti ja sinä valitettavasti hävisit. 
• Tulipalon vahingonkorvauksissa omavastuu on 750 mk. 
• Jäit paitsi monesta hauskasta, kun et lähtenyt mukaan matkalle.  
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1160.

  

mennä pilalle, pilalla; epäonnistua, mennä pieleen; mennä hukkaan; pahentua, pilaantua, 
pilaantunut; turmeltua, tärveltyä; turha, turhaan

• Eräs nainen kaatoi vahingossa päälleni punaviiniä, ja uusi puseroni meni pilalle. 
• Perheen ainoa lapsi oli piloille hemmoteltu. 
• Ruuat pilaantuivat, kun jääkaappi meni rikki. 
• Odotin aivan turhaan, kun et tullutkaan. 
• Tekemäni työ tuhoutui, kun tietokone meni rikki. 
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1161.

 

viittoman loppuosan käsimuoto voi olla myös T

ravintola; (arkikielessä:) kapakka; (slangissa:) rafla; (leikillisessä kielessä:) ravitsemusliike; baari

• Sunnuntaisin käymme perheravintolassa syömässä. 
• (arkikielinen:) Vappuaattona menimme porukalla kapakkaan bailaamaan. 
• Tuo pieni ravintola on vanhemman väen kantapaikka. 
• Baarissa on niin tehokas ilmastointi, että tupakan hajua ei tunnu lainkaan. 
• Isännät kokoontuvat huoltoaseman baariin tarinoimaan. 
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1162.

1. uni, unissaan 
2. unelias (unelias ilme), uneliaisuus

• Näin viime yönä todella omituisen unen. 
• Nykyään yhä useammat ihmiset ovat kiinnostuneet unien tutkimisesta ja pohtimisesta.  

 

 

1163.

unelmoida, unelma, uneksia, uneksija, haaveilla, haaveilu, haaveellinen, haave, haavekuva, 
haaveilija, haaveksia, haaveksija, toiveuni

• Nainen haaveilee oman yrityksen perustamisesta. 
• Unelmani on, että minulla on joskus viisi lasta.  
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1164.

 

käsimuoto voi olla myös L

oppia, oppi; omaksua

• Kyllä sinä sen opit! 
• (arkikielinen:) Hän oppii tosi hurjaa vauhtia ja edistyy nopeasti. 
• Koirani ei opi mitään, vaikka kuinka sitä koulutan. 
• Onko teillä viittomakielen oppimateriaalia?  

 

 

1165.

käsimuoto voi olla myös L; kun viittoma esiintyy yhdysviittoman alkuosana, liikkeen toisto jää 

pois

opiskella, opiskelu; opetella, opettelu; opinnot, opinto-, opiskelija; kurssi

• Sinun pitää opetella ulkoa matematiikan, fysiikan ja kemian kaavat. 
• Opiskelijan oli pakko keskeyttää opintonsa kireän rahatilanteen vuoksi. 
• Hän ei jaksanut enää viettää työttömän toimettomia päiviä ja lähti jatkamaan opintoja. 
• Minä inhoan kursseilla käymistä!  
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1166.

 

 

 

monisuuntainen; arkikielinen

 

olla opiksi, ottaa opikseen, ottaa vaarin

 

• Minähän varoitin sinua useaan otteeseen, mutta sinä et vain uskonut. 

 

Näin siinä sitten 
kävi

 

 ja sait katua. 
• Tietysti sinä sairastuit, kun lähdit eilen ulos kylmään liian vähissä vaatteissa. 

 

Olkoon tämä 
sinulle opiksi

 

. 
• (arkikielinen:) Hemmetti tuon kissan kuseskelua! Minä vielä heitän sen ulos. 

 

Ottakoon 
siitä opikseen

 

! 
• Mitä sinä 

 

koko ajan hoet "oma apu, paras apu"

 

? Etkö voisi auttaa häntä?  

 

 

 

 

1167.

 

 

 

huulio voi olla [h

 

yy

 

] tai [

 

yy

 

]

 

tehdä jotakin huvikseen, huvin vuoksi, tehdä jotakin ratokseen 

 

(minä luen ratokseni)

 

, ajanku-
luksi, ajankulukseen, muuten vain; viihdyke, viihde, huvitus, huvi, hupi, ratto, ajankulu, 
ajanviete

 

• Lähdetäänkö 

 

huviksemme

 

 katsomaan millaista siellä on? 
• Taidanpa 

 

kurillani

 

 kokeilla, miltä laskettelu tuntuu.  
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1168.

 

viittomaa voi muunnella aspektuaalisesti

 

syödä, syönti, ruoka 

 

(taipuu: ruoan, ruoassa, ruoissa; tai: ruuan, ruuassa, ruuissa)

 

, ruokailla, 
ruokailu, aterioida, ateriointi; ravinto

 

• (arkikielinen:) Mitä sinä haluat 

 

syödä

 

 aamulla? 
• Opiskelija saa opintotukea mm. 

 

ruoka

 

menoihin ja vuokraan. 
• Valmis

 

ruoan

 

 lämmittäminen on nopeaa ja vaivatonta. 
• Sinä taidat 

 

ruokkia

 

 hevostasi huonosti, koska se on noin laihan näköinen.  

 

 

 

 

1169.

 

käsimuoto voi olla myös L

 

 tai >

 

palkka, tili, palkkio

 

• Tehdastyössä 

 

ansaitsee

 

 sievoisia summia. 
• (arkikielinen:) Eiks tänään ookkaan 

 

palkka

 

päivä? Vasta huomenna, pahus! 
•

 

Palkka

 

neuvottelut alkavat pikapuoliin. 
• Teemme tätä vapaaehtoistyönä 

 

palkatta

 

.  
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1170.

 

käsimuoto voi olla myös L

 

matematiikka, matemaattinen, matemaatikko; 

 

(arkikielessä:)

 

 matikka; laskea, laskutoimitus, 
-lasku 

 

(kertolasku)

 

, laskenta, laskennallinen; 

 

(vanhtavassa kielessä:)

 

 laskento, laskuoppi

 

• Olen aivan onneton 

 

matematiikassa

 

, mutta yritän oppia parhaani mukaan. 
•

 

Matematiikan

 

 harjoitusten vastaukset ovat: kaksi jaettuna kahdella on yksi, ja viisi kertaa 
viisi on kaksikymmentäviisi. 

• (arkikielinen:) 

 

Matikan

 

 säännöt on kamalan monimutkaisia. 
• Eräällä oppilaallani on sitten hyvä 

 

lasku

 

pää!  

 

 

 

 

1171.

 

 

 

1. lisätä, lisäys, lisä, lisäksi; 

 

(arkikielessä:)

 

 lisuke; täydentää, täydennys; enemmän; vielä 

 

(mitä 
vielä haluat?)

 

 
2. vielä lisää, aina vain lisää, yhä vain lisää 

 

liike toistuu ja samalla viittoman paikka nousee hieman

 

• Mehu ei taida riittää, sitä tarvitaan 

 

lisää

 

. 
• Haluatko 

 

lisää

 

 ruokaa? 
• Karamellissä on runsaasti 

 

lisä

 

aineita.  
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1172.

 

opisto; oppikoulu; kansakoulu

 

• On vaikea päättää, lähtisinkö Turun kristilliseen 

 

opistoon

 

 vai Kuurojen kansan

 

opistoon

 

. 
• Hei, lähde mukaan 

 

opistolais

 

päiville! 
• Minun entinen 

 

oppikouluni

 

 täytti äskettäin 100 vuotta. 
•

 

Opistoon

 

 kuuluu kaksi asuntolarakennusta.  

 

 

 

 

1173.

 

käsimuoto voi olla myös 6

 

vaali, vaalit

 

• Yhdistyksen 

 

vaali

 

kokous on jo ensi viikolla. 
• Mikäli haluaa välttää jonottamista 

 

vaali

 

päivänä, äänestämään kannattaa tulla aikaisin 
aamulla. 

• Kuurojen Liitto on mukana presidentinvaalien 

 

vaali

 

keräyksessä. 
• Ystäväni on ehdokkaana kunnallis

 

vaaleissa

 

.  
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1174.

 

 

 

monisuuntainen; myös yksikätisenä

 

opettaa, opetus; kouluttaa, koulutus; neuvoa, neuvo, opastaa, opastus; koulia

 

• Äiti 

 

opettaa

 

 omaa tytärtään. 
• Kuka sinulle on niin 

 

opettanut

 

? 
• Jos veroilmoituksen täyttämisessä on vaikeuksia, niin asianajajalta voi 

 

saada neuvoja

 

. 
• (arkikielinen:) – Kuka on futis

 

valmentajana

 

? – Ai sekö, sehän on ihan onneton! 
• Töitteni lomassa 

 

neuvoin pikaisesti

 

 työkaveriani matematiikassa. 

 

 

 

 

1175.

 

monisuuntainen

 

opettaa, opetus, opettaja; 

 

(koululaisten slangissa:)

 

 ope, maikka; kouluttaa, koulutus, kouluttaja; 
koulia; valmennus, valmentaa, valmentaja

 

• Kuka sinun 

 

opettajasi

 

 on? 
• Tulkkeja 

 

koulutetaan

 

 Turussa ja Kuopiossa. 
• Luulitko minua 

 

kouluttajaksi

 

? 
• Kouluun tarvittaisiin hyvä urheilu

 

valmentaja

 

.  
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1176.

 

1. 

 

(tavallisesti vain ajanvietepeleistä, ei urheilusta:)

 

 peli, pelata, peluu 

 

viittoma voidaan tuottaa 
myös taivuttamalla käsiä ranteista

 

 
2. shakki, pelata shakkia, shakinpeluu, šakki, pelata šakkia, šakinpeluu

 

• Poika halusi kovasti ostaa tietokone

 

pelin

 

. 
• Minua ei huvita nyt yhtään 

 

pelata

 

. 
• Eräs tuttavani tuhlaa kaikki rahansa 

 

peli

 

himossaan. 
•

 

Pelaisitko shakkia

 

 kanssani?  

 

 

 

 

1177.

 

huulio on [h

 

yy

 

], [

 

yy

 

] tai [B]

 

ottaa asiat kevyesti, suhtautua huolettomasti, suhtautua kevyesti, suhtautua kevytmielisesti; 
lasten leikkiä; vaivaton, ei aiheuta vaivaa, kivuton, helppo; leväperäinen, huolimaton, veltto, 
lepsu; 

 

(kuvallisessa kielessä:)

 

 tehdä jotakin vasemmalla kädellä

 

• Ruuan laittaminen on 

 

lasten leikkiä

 

. 
• Johtajan työ kyllä näyttää 

 

helpolta

 

, mutta ei se sitä ole. 
• Vaikka laukun pakkaaminen on sinulle hankalaa, minusta se tuntuu 

 

vaivattomalta

 

 
puuhalta. 

• Opettaja suhtautui työhönsä 

 

liian lepsusti

 

.  
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1178.

 

 

 

tehdä jotakin huvikseen, huvin vuoksi, tehdä jotakin ratokseen 

 

(minä luen ratokseni)

 

, ajanku-
luksi, ajankulukseen, muuten vain; viihdyke, viihde, huvitus, huvi, hupi, ratto, ajankulu, 
ajanviete

 

• Minulla ei ollut mitään tekemistä, ja niinpä aloin katsella videota 

 

ajankulukseni

 

. 
• Autoliikkeessä oli uusi auto, ja päätin tehdä sillä 

 

huvikseni

 

 koeajon.  

 

 

 

 

1179.

 

 

 

viittoman lopussa käsimuoto voi olla myös Y

 

1. huolimaton, huolimattomuus, hutiloida, hutilointi, leväperäinen, leväperäisyys, lepsu, veltto 
2. tuhlata, tuhlaavainen, tuhlaavaisuus, tuhlaus, tuhlaaja, tuhlari, tuhlailla, tuhlaileva, haaskata, 

haaskaavainen, haaskaus; 

 

(arkikielessä:)

 

 tärvätä, tärväys

 

• Sinä sitten olet 

 

huolimaton

 

! 
• Sekainen huoneesi paljastaa 

 

leväperäisen

 

 luonteesi. 
• Sihteeri ei koskaan tee töitään 

 

hutiloiden

 

. 
• Miksi aina 

 

tuhlaat

 

 rahasi? Etkö voisi säästää!  
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1180.

 

  

 

huulio voi olla [ø] tai [Ø]

liioitella, suurennella, paisutella, lisäillä omiaan, puhua omiaan; (arkikielessä:) panna omiaan

• Tuo lehti aina liioittelee. 
• (arkikielinen:) Minua todella keljuttaa, että sinä aina panet omiasi. 
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1181.

käsimuoto voi olla myös k

kaupunki, kaupunkilainen, kaupunkilais-

• Olen asunut kaupungissa koko ikäni enkä voisi kuvitellakaan muuttavani maalle. 
• Kaupungin vuokra-asuntoa on todella vaikea saada. 
• Minun täytyy käydä kaupungissa asioilla. 
• Missä kaupunginosassa sinä asut?  

 

 

1182.

 

kulttuuri

• Maailmassa on lukemattomia eri kulttuureita. 
• Kuurojen kulttuuripäivien tähänastinen yleisöennätys on tehty Oulussa. 
• Valkoisen rodun valloittaessa Amerikkaa intiaanikansat jäivät alakynteen ja intiaanikult-

tuurit alkoivat hävitä.  
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1183.

käsimuoto voi olla myös > tai X

1. ampiainen; mehiläinen; kimalainen; pistävistä hyönteisistä yleensä 
2. hyttynen, sääski, itikka hyvin lyhyt, toistuva liike 
3. hyönteinen pistää poskeen, hyönteisen pisto poskeen

• Hunaja saadaan tarhamehiläisten pesissä olevista kennokakuista. 
• Ampiainen on hurja kelta-mustaraitainen ötökkä, jolla on päässään tuntosarvet. 
• Ryntäsin pakoon, kun ampiainen lensi lähelleni. 
• Suuressakin ampiaispesässä on vain yksi kuningatar. 
• Inhoan hyttysenpistoja!  

 

 

1184.

rusina

• Jouluaikaan kuuluu glögi, rusinoilla höystetty kuuma mehu. 
• Rusinoita saadaan kuivaamalla viinirypäleitä.  

VKSK.book  Page 732  torstai 7. toukokuu 1998  14:46



733

 

 

1185.

 

kun viittoma on yhdysviittoman alkuosana, liikkeen toisto jää pois

alkoholi, alkoholijuoma, viina; (arkikielessä ja murteissa:) viinakset; (slangissa:) brenkku; 
(vanhahtavassa kielessä:) väkijuoma; Alko, viinakauppa; alkoholisti

• Jos alkoholiongelmainen tarvitsee apua, hän voi mennä AA:han. 
• Mistä alkoholijuomasta pidät: viskistä, vodkasta, oluesta vai viinistä? 
• Naapurini seisoo joka päivä viinakaupan edessä. Luulenpa, että hän on juopppo. 
• Alkoholia sisältävät deodorantit eivät sovi minulle – ihoni ärsyyntyy niistä punaiseksi.  

 

 

1186.

käsimuoto voi olla myös k; paikka voi olla myös rinnan oikealla puolella

1. toukokuu, toukokuussa, toukokuinen vertaa artikkelien 751 ja 1151 viittomiin 
2. vappu, vappuna 
3. koru, rintakoru, rintamerkki

• Äitini täytti viime toukokuussa 60 vuotta. 
• Aion viettää vappua ihan vain kotona perheeni kanssa. 
• Kylläpä sinulla on kaunis rintakoru. Mistä olet ostanut sen?  
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1187.

käsimuoto voi olla myös >

kynä

• Olisiko sinulla kynää? 
• Hätkähdin hienon kuulakärkikynän hintaa: se maksoi tuhat markkaa! 
• (arkikielinen:) Hei, sinun kynäsi tippui tuonne.  

 

 

1188.

  

viittoman alkuosa voidaan viittoa taivuttamalla kättä ranteesta hyvin pienellä liikkeellä tai pitämällä 

kättä hetken aivan paikallaan; viittoman alkuosan käsimuoto voi olla myös J

opettaja; (koulaisten slangissa:) ope, maikka

• Kun opiskelen sinnikkäästi, valmistun opettajaksi. 
• Hänellä ei ole opettajan pätevyyttä, mutta kuitenkin hän opettaa koulussa. 
• (arkikielinen:) En tajunnut, mitä ope selitti. 
• Pojan unelmaopettaja on aktiivinen ja iloinen.  
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1189.

 

kuun sirppi, kuunsirppi

• Kuun sirppi on kuin taivaalle heitetty kynnensiru. 
• Turkin lipussa on punaisella pohjalla valkea kuunsirppi ja tähti.  

 

 

1190.

 

1. vähän, vain vähän, vähänlaisesti, hieman, hiukan, hivenen, jonkin verran, ei kovin paljon, ei 
kovin monta 

2. halpa, huokea, edullinen 
3. todella vähän, ei juurikaan, ei nimeksikään, hiven, hitunen, rahtunen, melkein lopussa, loppu-

maisillaan (autosta on bensa loppumaisillaan) käsimuodonmuutoksen lisäksi suora, voimakas 

liike alaviistoon vasemmalle; silmät sirrillään; huulio voi olla [B] tai [pi] 
4. erittäin halpa, todella huokea, hyvin edullinen; (arkikielessä:) mielettömän halpa, hullun-

halpa, pilkkahinta (tontti myytiin pilkkahinnalla; tontti myytiin pilkkahintaan); (slangissa:) 
sikahalpa käsimuodonmuutoksen lisäksi suora, voimakas liike alaviistoon vasemmalle; silmät 

sirrillään; huulio voi olla [B] tai [pi]

• Suomessa ei ole monta kansainvälisesti tunnettua kirjailijaa. 
• Kirpputorilla on myytävänä halpoja lautasia: vain kaksi markkaa kappale. 
• Asunto-osakkeet ovat nyt halpoja. 
• Todella hyvin viittovia viittomakielentulkkeja on Suomessa vain muutamilla harvoilla 

paikkakunnilla. 
• Sain farkut sikahalvalla.  
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1191.

  

käsimuoto muuttuu toistuvasti Ä �  % viittoman aikana

harvoin, harvaan, harvakseen, harvakseltaan, silloin tällöin; harvassa, siellä täällä; harvinainen, 
harvinaisuus

• Tuolla metsäalueella oli ennen paljon eläimiä. Nyt niitä on enää harvassa. 
• Käyn todella harvoin teatterissa. 
• Tämä kello on oikea harvinaisuus.  
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1192.

ensimmäisen ylöspäin suuntautuvan liikkeen aikana peukalon alta suoristuu etusormi, toisen 
liikkeen aikana keskisormi ja kolmannen aikana nimetön

joskus, silloin tällöin, toisinaan

• Joskus minusta tuntuu kyllä vaikealta. 
• Vadelmista joutuu joskus poistamaan matoja. 
• Käytkö joskus mummoasi katsomassa? 
• Käyn maalla silloin tällöin.  
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1193.

 

käsimuoto voi olla myös s; käsi voi taipua vain ranteesta

1. vaali, vaalit 
2. äänestää, äänestys, antaa ääni, antaa äänensä (minä annan ääneni), ääni- viittoman alkuosana 

voi olla kosketus kaulan juureen käsimuodolla h
• Yleisö äänesti hänet kauneimmaksi. 
• Montako ääntä voittaja sai? 
• Kuurojenyhdistyksen vaalikokous on ensi sunnuntaina kello yksi. 
• Äänestys on uusittava, koska kaksi ehdokasta sai yhtä monta ääntä.  

 

 

1194.

viittomaa voi muunnella aspektuaalisesti

kirjoittaa, kirjoittaa käsin, kirjoitus; kirjoitella, kirjoittelu

• En jaksa kirjoittaa. 
• En tiedä millainen kirjoituspöytä olisi todella hyvä. 
• Haluaisin nähdä millainen käsiala sinulla on. 
• Kirjan kirjoittamisessa on valtava työ.  
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1195.

dominoivan käden käsimuoto voi olla myös K tai k

lääke, lääkitys; (arkikielessä:) rohto; (murteissa:) troppi

• Lääkepakkaukseen merkitty punainen kolmio tarkoittaa, ettei lääkettä nauttineena ole 
syytä ajaa autolla. 

• Lapsi joi lääkettä, koska luuli sen olevan jotakin hyvää. Äiti joutui viemään hänet kiireen 
vilkkaa sairaalaan vatsahuuhteluun. 

• No, nyt se apteekkimuseo on auki. 
• Lääkekuuri pitää syödä kokonaan tai muuten voi sairastua uudelleen. 
• Haluaisin opiskella lääketiedettä.  

 

 

1196.

käsimuoto voi olla myös >

ommella, ompelu, ompelija, ommella käsin, käsinompelu; neula; neuloa

• Ompelin käsin housunlahkeiden käänteet. 
• Lapsen on vaikea saada lanka neulansilmän läpi. 
• Käteen ommeltiin kaksikymmentä tikkiä. 
• Neuloin hävinneen napin tilalle uuden.  
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1197.

 

käsimuoto voi olla myös >

aviopuoliso, puoliso; aviomies, mies; aviovaimo, vaimo, rouva

• Tädin mies käy työssä, ja hän itse on kotirouva. 
• Saanko esitellä – tässä on vaimoni. 
• Siellä käy paljon hienosti pukeutuneita vanhoja rouvia, jotka puhuvat vain suomen-

ruotsia.  

 

 

1198.

 

limonaati, limonadi, limsa; (arkikielessä:) limppari, limska, limu

• Limonadi röyhtäyttää, koska siinä on hiilihappoa. 
• Iso limsapullo putosi pöydältä ja hajosi pirstaleiksi.  
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1199.

 

ennätys, ennätyksellinen, ennätysmäinen, ennätystulos, huipputulos; (urheilukielessä:) kärki-
tulos; voi kääntyä suomeen superlatiivi-ilmauksena, esimerkki: suurin saamani hauki painoi 8 
kiloa

• Tuo mies hyppäsi eilen korkeushypyn maailmanennätyksen. 
• Naisen ennätys konekirjoituksessa on yli 3400 lyöntiä kymmenessä minuutissa. 
• Guinnesin ennätysten kirjasta löytyy muun muassa pisimmän ja lyhimmän ihmisen 

pituus. 
• Painoin lihavimmillani peräti 90 kg.  

 

 

1200.

 

huulet ovat kevyesti yhteenpuristettuina tai kevyesti mutrussa; silmät voivat siristyä kevyesti

arvioida, arviointi, arvio, arviolta, ennustaa, ennustus, ennuste; olettaa, oletus, otaksua, 
otaksuma, arvella, arvelu, luulla, luulo; luultavasti, arvatenkin, otaksuttavasti, varmaankin, 
varmaan, todennäköisesti

• Sanoisin, että matka on noin 500 metriä. 
• Lääkäri arvioi, että potilaalla olisi noin kuukausi elinaikaa jäljellä. 
• Ennustan, että Suomen taloudella on mahdollisuudet kääntyä nousuun. 
• Vatsasi on sen muotoinen, että varmaan saat tytön!  
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1201.

 

käsimuoto voi olla L tai Ä; myös yksikätisenä

1. herätä, havahtua hereille, havahtua valveille, havahtua; herätys; valveilla, hereillä; valveutua 
2. tulla tajuihinsa 
3. piristää, piristyä, pirteä, virkistää, virkistyä, virkeä, sirkeä kulmakarvat voivat nousta ylös 
4. yllättyä, hämmästyä; yllättäen

• Heräähän jo! 
• Vauva on nyt hereillä, kun ääni kuuluu. 
• Herätyskello maksaa 150 markkaa. 
• Hauska nähdä sinut noin pirteän näköisenä. 
• Silmäilin osanottajaluetteloa, ja yllättäen huomasin sinunkin olleen mukana.  

 

 

1202.

käsimuoto voi olla myös °
tili, pankkitili; tilit, tilinpito

• Minulla ei ole palkkatilisi numeroa. Voisitko antaa sen? 
• Avasin pankkiin tilin. 
• Tilintarkastaja tarkasti nuortenkerhon tilit ja hyväksyi ne.  
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1203.

 

huulio on [pi], [pø] tai [B]; käsimuoto voi olla myös >

helppo, helposti, helpolla, vaivaton, vaivatta, yksinkertainen; lastenleikki (vaikeatkin päässälaskut 
olivat hänelle lastenleikkiä), pikkuasia, pikkujuttu, pikku-; pieni, vähäinen, vaatimaton, mitätön

• Löysin autolla perille aivan helposti. 
• Älä nyt ota sitä noin vakavasti, kyseessähän on aivan pikkujuttu. 
• On turha olla noin pikkutarkka. 
• Tentti oli niin helppo, että siihen olisi osannut vastata vaikka silmät ummessa. 
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1204.

vuokra, vuokrata, vuokraus; vuokraamo; vuokralainen

• Paljonko maksat asunnostasi kuukausittain vuokraa? 
• Minä olen päävuokralainen ja toverini alivuokralainen. 
• Olen ajatellut antaa asuntoni vuokralle.  

 

 

1205.

myös kaksikätisenä

kuinka, miten, millä tavalla, millä tavoin, millä lailla, millä keinoin; (arkikielessä:) kuin, mitenkä; 
millainen, minkälainen; (arkikielessä:) kummoinen; miksi, minkä takia, minkä tähden, minkä 
vuoksi

• Sinä olit kuulemma Venäjällä. Millaista siellä oli? 
• (arkikielinen:) Kuinka sä oikein pääsit tonne ravintolaan? 
• Anteeksi, minkänäköinen se on?  
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1206.

dominoivan käden käsimuoto voi olla myös L; ei-dominoivan käden käsimuoto voi olla myös 5

kulta, kultainen

• Pankkiholvissa oli pinoittain kultaharkkoja. 
• Hihkuin riemusta, kun luulin löytäneeni kultaisen sormuksen, mutta pettymyksekseni se 

ei ollutkaan aito. 
• Kullanväriset silmälasit sopisivat sinulle. 
• Venäjällä näkee ihmisiä, joilla on oikea "kultahymy". Heillä on näet niin paljon kultaham-

paita.  

 

 

1207.

dominoivan käden käsimuoto voi olla myös L; ei-dominoivan käden käsimuoto voi olla myös g

1. keltainen, kelta-, kellan- (kellanpunainen) 
2. voimakkaan keltainen, kirkkaankeltainen, kirkkaan keltainen voimakas kertaliike 
3. kellertävä; (harvemmin:) kellervä; kellertää, keltaiseen vivahtava, vivahtaa keltaiseen toistuva, 

hyvin pieni liike; silmät sirrillään

• Keltainen on lempivärini. 
• Syksyllä puut loistavat keltaisina. 
• Onpa tuo kukka kaunis, niin puhtaan keltainen! 
• Aika on patinoinut mummon vanhan, ennen niin valkoisen hääpuvun pehmeän kellertä-

väksi.  
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1208.

dominoivan käden käsimuoto voi olla myös *; liike voi olla myös pieni kämmenen kääntöliike

1. mennä vihille, mennä naimisiin; (varsinkin vanhahtavassa tai leikillisessä kielessä:) astua 
avioon, mennä avioon; naida, naima-, naimisiinmeno 

2. avioliitto, avioliittoon vihkiminen, vihkitoimitus, vihki-, vihkimis-, vihkiäis- 
3. aviopuoliso, puoliso; aviomies, mies; aviovaimo, vaimo, rouva; avio- 
4. avioliitto; olla avioliitossa, olla naimisissa; (varsinkin vanhahtavassa tai leikillisessä kielessä:) 

olla aviossa; nainut (vastanaineet) tässä merkityksessä viittoman perään liitetään suora liike ei-

dominoivaan käteen käsimuodolla §
• Milloin sinut vihitään? 
• Nainen oli mennyt naimisiin, mutta ei kertonut siitä kenellekään. 
• Nainen odottaa kiihkeästi, että sulhanen pyytäisi häntä polvistuen vihille. 
• Nuorenparin häät ovat aivan pian: jo ylihuomenna.  

 

 

1209.

 

vain myöntölauseessa

sopia, sopiva, sopivuus, käydä, käydä päinsä, käypä, soveltua, sovelias, soveltuvuus; (arkikie-
lessä:) passata, passeli

• Tämä pistoke sopii tuohon pistorasiaan, mutta ei tuohon toiseen. 
• Mahtaisiko sinulle sopia huominen? 
• Käykö sinulle ensi keskiviikko? 
• Kylläpä uusi, ruskea takkisi sopii sinulle hyvin!  
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1210.

 

huulio [pø]

onnistua täpärästi, onnistua juuri ja juuri, onnistua nipin napin; (arkikielessä:) onnistua nippa 
nappa

• (arkikielinen:) Juoksin henkeni hädässä junaan ja onneksi ehdin nippa nappa. 
• Kuulin, että pääsit kuin pääsitkin tentistä läpi, vaikkakin rimaa hipoen. 
• Päätin lähteä seuraavana päivänä ulkomaille, ja kuin sattuman kaupalla lentoyhtiöllä oli 

vielä kaksi lippua jäljellä. 
• Varas onnistuu aina livistämään, eikä poliisi millään saa häntä kiinni.  

 

 

1211.

 

myös yksikätisenä; arkikielinen

pelätä, pelko, pelottaa (minua pelottaa), pelokas, pelkuri, ei uskalla (minä en uskalla), ei rohkene 
(minä en rohkene)

• Naapurin kummallinen koira pelottaa minua. 
• Aina kun tulee vieraita, kissa pinkaisee peloissaan pakoon. 
• (arkikielinen:) Katso nyt, tuossa sen auto seisoo tyhjän panttina, kun se nynny ei uskalla 

talvella ajaa! 
• Lapsia pelottaa mennä taloröttelöön.  
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1212.

vain myöntölauseessa

sopiva, sopivasti, käypä; (arkikielessä:) passata, passeli; riittävä, riittävästi

• Mielestäni on ihan sopivan lämmintä, kun ulkona on 28–29 astetta. 
• Voitko siirtää vähän tuolia? No, nyt on hyvä! 
• Olen tyytyväinen painooni: en ole liian lihava enkä laiha. 
• – Kiitos, tämä riittää minulle, sanoin kahvinkaatajalle ja otin kupin käteeni.  

 

 

1213.

1. hieno, hienous, upea, upeus; (arkikielessä:) fiini 

2. hieno, hienous, hienostunut, aistikas, aistikkuus huulio on [hyy] tai [yy] 
3. upea, mahtava, suurenmoinen; (arkikielessä:) makee, siisti huulio on [B]

• Pojallasi on hieno, kaunis nimi. Mistä se on peräisin? 
• Sinullapa on hieno pusero! 
• Kuule, hänellä on todella suurenmoisia ajatuksia. 
• Ahkeralla harjoittelulla saitte näytelmästänne todella upean.  
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1214.

käsimuoto voi olla myös L

lanka; (murteissa:) rihma; siima; naru, nuora, nyöri

• Tyttö osti keräkaupalla lankoja ja ryhtyi heti kotiin päästyään kutomaan innokkaasti. 
• Sähköjohtojen sisällä on ohuita kuparilankoja. 
• Heittäessäni uistinta siima meni harmikseni poikki. 
• Tarvitsen pakettinarua.  

 

 

1215.

  

huulio [pø] tai [pØ]

sattua sopivasti, onnellinen yhteensattuma, sattua somasti

• Sinä tulit juuri sopivasti, minulla olikin sinulle asiaa. 
• Minä juuri mietiskelin, mitä hänelle mahtaa kuulua, ja sitten hän yhtäkkiä olikin siinä. 

Mikä sattuma! 
• Miten sattuikin, että minä ajattelin juuri samaa! 
• Uskomaton yhteensattuma, että meillä kahdella on taas samanlaiset vaatteet päällä!  
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1216.

 

fysiikka; 

 

(koululaisten slangissa:)

 

 fyssa; fysikaalinen; fyysikko

 

• Tuo vanha mies on 

 

fyysikko

 

. 
• (arkikielinen:) Mun mielestä 

 

fyssa

 

 on tylsin aine. 
• Kuka 

 

fyysikko

 

 keksi atomipommin? 
•

 

Fysiikka

 

 jaetaan kokeelliseen ja teoreettiseen fysiikkaan.  

 

 

 

 

1217.

 

1. kemia; 

 

(koululaisten slangissa:)

 

 kemma; kemiallinen; kemisti 
2. fysiikka; 

 

(koululaisten slangissa:)

 

 fyssa; fysikaalinen; fyysikko 
3. laboratorio; 

 

(arkikielessä:)

 

 labra; laborantti

 

• Minun pitää mennä verikokeeseen, mutta en tiedä, missä se 

 

laboratorio

 

 oikein on. 
•

 

Kemiassa

 

 on lukemattomia kaavoja. Eräs esimerkki on H

 

2

 

O eli vesi. 
• Pidätkö enemmän 

 

fysiikasta

 

 vai 

 

kemiasta

 

? 
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B

 

 

 

 

1218.

 

käsimuoto voi olla myös >

 

perjantai, perjantaina, perjantainen

 

•

 

Perjantai

 

 on muslimien pyhäpäivä. 
•

 

Perjantaisin

 

 monet odottavat malttamattomasti viikonlopun vapaapäiviä. 
• Ensi 

 

perjantaina

 

 minulla on tupaantuliaiset. 
•

 

Perjantaisin

 

 lähden aina käymään kotona. 

 

VKSK.book  Page 757  perjantai 8. toukokuu 1998  06:31



 

758

B

 

VKSK.book  Page 758  perjantai 8. toukokuu 1998  06:31



 

Artikkeli 1219

 

VKSK.book  Page 759  perjantai 8. toukokuu 1998  06:31



 

VKSK.book  Page 760  perjantai 8. toukokuu 1998  06:31



 

761

 

 

 

 

1219.

 

 

 

huulet työnnetään kevyesti törrölleen, ja niitä väristetään eteen-taakse suuntautuvalla hyvin pienellä 
liikkeellä, taikka viittoma voi olla pelkkä hyvin pieni huulten väristys eteen-taakse; viittoma voi 
esiintyä yhdessä artikkelin 792 tai 362 viittoman kanssa

 

kyllä, aivan, totta, niin, aivan niin, juuri niin, niin juuri; 

 

(arkikielessä:)

 

 joo, juu, justiinsa, just 
niin; 

 

käytetään keskustelussa myönteisen palautteen antamiseen ja vuorovaikutuksen ylläpitä-
miseen

• (myönteisesti toisen viittomista myötäillen:) Mmm...

 

niin joo

 

...mm. 
• (arkikielinen:) – Muistathan sen, joka suistui tieltä... – 

 

Niin

 

. – Sille on kuulemma taas 
sattunut jotain kamalaa. – 

 

Joo, mä tiedän

 

. 
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 Suomenkielisten 
vastineiden hakemisto

 

A

 

a 899
aakkonen 1053
aakkoset 958, 1053
aakkostaa 1053
aakkosto 1053
aakkostus 1053
aamen 765
aamiainen 226
aamu 225
aamulla 225
aamupala 226
aari 899
aasi 815
aave 1107
abortoida 491, 969
abortti 491, 969
addikti 403
addiktio 403
ahdas 494
ahdistaa 1043
ahdistua 1043
ahdistuneisuus 1043
ahdistunut 1043
ahdistus 1043
aherrus 1038
ahertaa 1038
ahkera 1038
ahkeroida 1038
ahkeruus 1038
ahnas 1077
ahne 1077
ahnehtia 1077
ahtaus 494
ahteri 1089
aie 807
aiemmin 24, 25, 152
aiempi 25, 152
aihe 91, 100, 898
-aiheinen 898
aiheuttaa 91, 100, 1158
aiheuttaja 1153, 1158
aiheutua jostakin 1153
aika 69, 113
aikainen 458
aikaisemmin 24, 25, 152
aikaisempi 25
aikaisin 458
aikakausi 113
aikakauslehti 210
aikana 113

aikoa 807, 933
aikoihin 69
aikoinaan 25
aikoja sitten 25
aikomus 807, 933
aikuinen 75
aikuis- 75
aina 482, 564
ainainen 482
aina sama 342
aina samanlainen 342
aina vain 233
aina vain lisää 814, 1171
aine 898
ainoa 620
ainoalaatuinen 690
ainoastaan 482, 620
ainokainen 620
ainut 620
ainutlaatuinen 690
aisti 1096
aistia 1096
aistikas 334, 1213
aistikkuus 334, 1213
aistimus 1096
aita 994
aito 753
aitous 753
aivan 362, 766, 792, 1219
aivan harmaa 1058
aivan kohta 269
aivan kuin 302
aivan niin 362, 766, 792, 

1219
aivan oikein 792
aivan pian 269, 708
aivan pimeä 164
aivan totta 766
aivan tumma 164
aivan vaalea 207
aivan varma 182
aivan äsken 28, 153
ajaa 406, 408, 444, 445
ajaa autoa 406, 408, 444, 445
ajaa autolla 406, 408, 444, 

445
ajaa pois 308
ajaa polkupyörällä 419, 539
ajaja 406, 408
ajallinen 69
ajan- 69

ajanjakso 113
ajankulu 11, 1167, 1178
ajankulukseen 1167, 1178
ajankuluksi 1167, 1178
ajanviete 11, 1167, 1178
ajatella 933
ajatella menneitä 547
ajattelutoiminta 933
ajatus 933
ajo 406, 408, 444, 445
ajoissa 458
ajokortti 886
akateeminen 559
akka 379, 386
akku 832
akkumulaattori 832
akkuna 688
alakulo 429
alakuloinen 319, 429
alamainen 768
alasti 871, 989
alastomana 871, 989
alastomuus 871, 989
alaston 871, 989
alati 564, 818, 825
ale 295
alennus 295
alennusmyynti 295
alentaa 295
alentaa hintaa 295
alentua 295
alinomaa 564, 677, 818, 825
alinomainen 818
alistaa 486
alistua 768
alistus 486
alistuva 768
alistuvainen 768
alituinen 482, 818
alituiseen 564, 677, 818, 825
alituisesti 564, 818, 825
alkaa 659
alkaa itkeä 735
alkaa parkua 735
alkaa vollottaa 735
alkaen 659
alkajaisiksi 658
Alko 1185
alkoholi 1185
alkoholijuoma 1185
alkoholisti 914, 1185

alku 658, 659
alkusyy 1153
allekirjoittaa 800
allekirjoitus 800
aloittaa 659
aloitus 659
alttarikaide 859
alttarikehä 859
aluksi 658
alus 195
alussa 658
alvariinsa 677, 818
ambulanssi 880, 1156
Amerikka 1005
amerikkalainen 1005
ammatti 294
ammattitaito 294
ammattitaitoinen 294
ammoinen 25
ammoisina aikoina 25
ammu 908
ampaista 194
ampaisu 194
ampiainen 1183
analysoida 855
analysointi 855
analyysi 855
anastaa 1055, 1063
anastaja 1063
anastus 1055, 1063
anella 21
anelu 21
ankara 312, 409, 674
ankaruus 312, 409, 674
anoa 20, 21, 103
anomus 21, 103
ansaita 1060
ansio 274, 1060
ansiomerkki 787
ansiot 274, 1060
ansiotulo 1060
ansiotulot 274, 1060
antaa anteeksi 15
antaa jollekin arvoa 206, 

743
antaa jäädä 65
antaa lahja 221
antaa lupa 503
antaa myöten 768
antaa nuhteita 628
antaa odottaa itseään 461
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antaa olla 65
antaa palttua 571, 1100
antaa palttua jollekin 891
antaa periksi 768
antaa piupaut 571, 1100
antaa piupaut jollekin 891
antaa suostumus 503
antaa tehdä jotakin 503
antaa tukea 393, 394
antaa viitteitä jostakin 245
antaa ylen 1031
antaa äänensä 1193
antaa ääni 1193
anteeksi 15, 953
anteeksianto 15
anteeksipyyntö 15
apea 319, 429
apeus 429
appelsiini 485, 1059
aprikoida 933
aprillata 934
aprilli 934
aprillia 934
apteekki 880
apu 189
apulainen 79, 189
apulais- 189
apuri 189
arastella 112, 268, 921
arastelu 921
aristaa 95
aristava 95
aristella 112, 268
arka 95, 268, 921
arkaileva 921
arkailla 112, 268, 921
arkailu 268, 921
arkaluonteinen 95
arki 831, 873
arkinen 831, 873
arkuus 95, 921
armeija 448
armo 168
armollinen 168
armoton 876
armottomuus 876
aromi 1104
artikkeli 886
artikla 730
arvata 549
arvatenkin 245, 749, 1200
arvattavasti 245, 749
arvaus 549
arvella 315, 1200
arvelu 315, 1200
arvio 155, 315, 1200
arvioida 155, 315, 1200

arviointi 155, 315, 1200
arviolta 1200
arvo 1150
arvoisa 206
arvokas 523, 637, 1150
arvostaa 206, 743
arvostella 315
arvostelu 315
arvostus 206, 743
arvoton 276, 277, 925
asema 88, 314
asenne 310
asennoitua 310
asennoitumistapa 310
asennus 803
asentaa 803
asentaja 803
-asenteinen 803
asevelvollinen 448, 450
asevelvollisuus 448
asevoimat 448
asia 85, 683
asiakas 304
asiakkuus 304
asiantunteva 3
asiantuntija 3, 962
asioida 683
askare 235
askaroida 235
askarrella 398
askartelu 398
askeleet 214
askelet 214
aski 700
astella 214
astelu 214
asti 311
astia 228
astianpesu 442
astua 214
astua avioon 1208
astuskella 214
astuskelu 214
asu 982
asua 161
asu 986
asumaton 123
asumis- 161
asunto 161
asuntola 19
asustella 161
ateria 772
aterioida 772, 1168
ateriointi 1168
aueta 131, 232
aukaista 131, 232
aukaista kaappi 535

aukaista komero 535
aukaista laatikko 455
auki 131, 232
aukinainen 131, 232
aukoton 874
auringonpaiste 625, 705
auringonpaisteinen 625, 

705
aurinko 625
Aurinko 625
aurinkoinen 625, 705
aurinko paistaa 625, 705
autio 123
auto 406, 445
automaatti 1007, 1133
automaattinen 1007, 1133
automaattisesti 1007, 1133
autonajo 406, 408, 444, 445
autonkuljettaja 408
autonpyörä 881
autonrengas 881
auttaa 189
auttavainen 189
autuaallinen 324
autuas 324
autuus 324
avain 529
avaruus 990
avata 131, 232
avata kaappi 535
avata komero 535
avata laatikko 455
avautua 131, 232
avautunut 131
avio- 1208
avioero 504
avioliitto 1208
avioliittoon vihkiminen 

1208
aviomies 1025, 1197, 1208
aviopuoliso 1197, 1208
aviorikos 318
aviovaimo 1197, 1208
avoin 131, 232
avoinna 131, 232
avunanto 189
avustaa 189, 393
avustaja 189
avustus 189, 393
avuton 1086, 1118
avuttomuus 1086, 1118

 

B

 

baari 976, 1161
baby 212, 827
bailata 534
bailut 534

bakteeri 1157
banaani 528
basilli 1157
beibi 212, 827
bensa 587
bensiini 587
bileet 534
bilsa 253
biologi 253
biologia 253
biologinen 253
bisnes 541
bonjata 1010
brenkku 1185
britti 1004
brittiläinen 1004
brittiläis- 1004
broileri 1125
brosyyri 186
budjetti 395
business 541
bussi 327, 851

 

C

 

cm

 

3

 

 899

 

D

 

data 3
demoni 828
depis 319
depressiivinen 319
depressio 319
diakonia 168
diakoni 168
diakonissa 769
digata 555
diili 500
dokata 914
doku 914
draama 146
duunata 235, 397
duuni 235, 764
dösä 327, 851

 

E

 

edelle 152
edelleen 233, 298, 826
edellinen päivä 572, 578
edellisenä päivänä 572, 578
edellispäiväinen 572, 578
edellä 152
edeltäkäsin 152
edeltäpäin 152
edeltävä 152
edeltää 152
edesmennyt 371
edetä 330, 643
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edistyksellinen 330
edistynyt 320
edistys 320, 330, 643
edistyä 320, 330, 643
edistää 320, 330
edullinen 924, 1190
eduskunta 484
edustaa 484
edustaja 484
edustus 484
ehdoton 182, 674
ehdottaa 103
ehdottoman varma 182
ehdottomasti 182
ehdottomuus 182, 674
ehdotus 103
ehkä 642, 709, 1051
ehkäistä 392, 399
ehkäisy 392, 399
ehkäisypilleri 542
ehkäisytabletti 542
ehkäpä 642, 709
ehtimiseen 677, 818
ehtiä 1037, 1130
ehto 103
ehtoollinen 859
ehtoollis- 859
ehättää 1037, 1130
ei 123, 954
ei aiheuta vaivaa 1177
ei aikoihin 273
ei anna 919
ei anna periksi 272, 553
ei bonjaa 552, 1023, 1123
ei diggaa 944
ei ehdi 1131
ei emmi 84, 468
ei ennen kuin 659
ei ennätä 1131
ei ensinkään 38, 108
ei enää 108, 1131
ei epäröi 84
ei haittaa mitään 922
ei halua 290
ei harkitse 468
ei havaitse 43
ei hetkauta 670, 925
ei hiffaa 829, 1023, 1123
ei hiukkaakaan 108
ei hoksaa 1023, 1123
ei huoli 1100
ei huomaa 43
ei hyvä eikä huono 191
ei hyödytä 276, 277
ei ikiaikoihin 273
ei ikinä 118, 273
ei innosta 571

ei jouda 1131
ei juurikaan 1190
ei kannata 276, 277
ei kerkeä 1131
ei kerkiä 1131
ei kiinnosta 571
ei kiitos 954
ei konsanaan 118, 273
ei koskaan 108, 118, 273
ei kovin monta 1190
ei kovin paljon 1190
ei kuulu johonkin 27
ei kuulu jollekin 27
ei kuulu minulle 679
ei kuunaan 273
ei kuuna kullan valkeana 

118, 273
ei kuuna päivänä 118, 273
ei kykene 721, 912
ei kykene kuvittelemaan-

kaan 721
ei käsitä 557, 829, 1023, 

1123
ei kässää 829, 1023, 1123
ei lainkaan 38, 108
ei laisinkaan 38, 108
ei leikkaa 1123
eilen 572, 578
ei liikene aikaa 1131
ei liikuta 925
eilinen 572, 578
eilispäivä 572, 578
eilispäiväinen 572, 578
eilispäivänä 572, 578
ei luovuta 272, 553
ei maksa vaivaa 276, 277
ei mielellään 49
ei mikään 123
ei milloinkaan 108, 118, 273
ei missään nimessä 721
ei mitään 108, 123
ei myönnä 919
ei nimeksikään 586, 1190
ei nähnyt 784
ei oivalla 557
ei ole 251
ei ole aavistustakaan 1086
ei ole aikaa 1131
ei ole alkuunkaan totta 

1128
ei ole harmainta aavistusta 

1086
ei ole hääppöinen 191
ei ole häävi 191
ei ole jonkun asia 27
ei ole jäljellä 1131
ei ole kaksinen 191

ei ole kehuttava 191
ei ole kummoinen 191
ei ole kuullut 575
ei ole millänsäkään 571, 

670, 1100
ei ole minkään arvoinen 

925
ei ole moksiskaan 670
ei ole nähnyt 784
ei ole olemassa 251
ei ole perillä 1073
ei ole selvillä 1073
ei ole syyllistynyt 1128, 

1131
ei ole tehnyt 38, 1128, 1131
ei ole tietoinen 1073
ei ole tilaa 1131
ei ole vaarallista 922
ei ole vaivan arvoista 276, 

277
ei ole vapaa 1131
ei ole varma 1073
ei ollenkaan 38, 108
ei omista 251
ei onnistu 912
ei osaa 557
ei ota huomioon 468
ei paljon puuttunut 697
ei pane merkille 43
ei pelkää 925
ei perusta 571, 1100
ei pidä 722, 944
ei pidä minään 925
ei pidä paikkaansa 1128
ei piittaa 468, 571, 670, 1100
ei pitkiin aikoihin 273
ei pitkään aikaan 273
ei puutu 65
ei pysty 721, 912
ei pätkän vertaa 108
ei pätkääkään 108
ei rohkene 112, 921, 1211
ei saa 618
ei saa jotakin toimimaan tai 

toteutumaan haluamal-
laan tavalla 912

ei saa nukutuksi 900
ei saa tehdyksi 912
ei saa tolkkua 1023, 1123
ei salli 919
ei se mitään 922
ei snaijaa 1023, 1123
ei sovi yhteen 702
ei suinkaan 108
ei suostu 919
ei suostu peräytymään 272
ei sytytä 1123

ei säteile 1123
ei tahdo 290
ei tajua 552, 557, 829, 1023, 

1123
ei tarvitse 946
ei tee heikkoa 904
ei tee heikkoakaan 904
ei tee mitään 922
ei tiedä 10, 575, 1073, 1148
ei todellakaan 118
ei tohdi 112
eittämätön 84
ei tule kuuloonkaan 721
ei tule kysymykseenkään 

721
ei tunne 1073, 1148
ei tunnu miltään 904
ei tunnu missään 904
ei tuota vaikeuksia 904
ei tykkää 722, 944
ei uskalla 112, 921, 1211
ei uskaltaudu 112
ei vielä 862
ei viitsi 290
ei voi 721
ei voi ajatellakaan 721
ei voi kuvitellakaan 721
ei voi olla totta 462, 690
ei voi sietää 951
ei vähääkään 108
ei välitä 468, 571, 670, 1100
ei yhtään 38, 108
ei ymmärrä 557, 829, 1023, 

1123
ei älyä 1023, 1123
ekspertti 962
eksyksissä 776
eksyä 776
elanto 274
eleganssi 334
elegantti 334
elektroninen 852
elellä 1011
elinaikainen 663
elin- 1011
elinikäinen 663
elinkautinen 663
elintoiminta 1011
elo 1011
eloisa 1011
eloisuus 1011
elokuinen 524, 1027
elokuu 524, 1027
elokuussa 524, 1027
elokuva 8
elokuvakamera 864
elokuvat 8
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elokuvata 864
elokuvaus 864
elollinen 1011
elossa 1011
eloton 323
eläin 321
eläke 883
eläkeläinen 883
elämä 1011
elämää nähnyt 87, 644
elävyys 1011
elävä 1011
elää 1011
elää nuukasti 1033
emo 516
emootio 287, 316
emotionaalinen 287
empimättä 468
empiväinen 1013
empiä 1013
emätin 869
enemmistö 991
enemmän 126, 814, 995, 

1171
enempi 126
enentyä 995
energia 634
enetä 995
englannin kieli 1004
englanti 1004
Englanti 1004
englantilainen 1004
englantilais- 1004
enkeli 172
ennakko 152
ennakkoluulo 545
ennakkoluuloinen 545
ennakkoluuloisuus 545
ennakolta 152
ennalta 152
ennen 25, 152
ennen kuin 152
ennen muinoin 25
ennen vanhaan 25
ennustaa 1200
ennuste 1200
ennustus 1200
ennättää 1037, 1130
ennätyksellinen 1199
ennätys 1199
ennätysmäinen 1199
ennätystulos 1199
eno 114, 433
en se minä ollut 1131
ensi 22, 269
ensi kerran 701
ensi kerta 701

ensi kertaa 701
ensikertalainen 701
ensiksi 658
ensimmäinen kerta 701
ensimmäisen kerran 701
ensin 658
ensinnä 658
enteillä 245
entinen 25
entisaikaan 25
entisaikainen 25
entistää 160
entisyys 83
entrata 160
entraus 160
e-pilleri 542
epäileväinen 1013
epäillä 1013
epäily 1013
epäilys 1013
epäilyttävä 1013
epäinhimillinen 876
epäinhimillisyys 876
epäkelpo 583
epäkypsä 463
epäluotettava 844, 1013
epäluulo 545, 1013
epäluuloinen 545, 1013
epäluuloisuus 545
epäoikeudenmukaista 1128
epäonnistua 911, 1160
epäonnistunut 911
epäpuhdas 965
epäpuhtaus 965
epärehellinen 720
epäreilua 1128
epäröidä 1013
epäröinti 1013
epäsiisti 937, 1119
epäsäännöllinen 229
epäsäännöllisyys 229
epätasainen 229
epätavallinen 691
epätietoinen 1073
epäusko 1013
epäuskoinen 1013
epävarma 1013
epävarmuus 1013
erehdys 279, 776
erehtymätön 84
erehtyä 279, 776
erhe 776
erheellinen 583
erheellisyys 583
eri 714, 715
erikoinen 402, 691, 1147
erikoistuntija 962

erilainen 714, 715
erilaisia 715
erilaisuus 714
erittäin 30
erittäin halpa 1190
erittäin kallis 523
erittäin pieni 586
erittäin runsaasti 1020
eriävä 714
ero 504
eroava 714
erota 504
erota suhteesta 891
erota työpaikasta 891
erottaa 308
eräs 613
erätauko 98
esi- 152
esiintyä 234
esimerkiksi 278
esimerkki 278
esimies 476, 687
esine 435
esite 186
esitellä 186
esittelijä 186
esittely 186
esittelylehtinen 186
esittää 103
esittää kommentti 292
esitys 103, 234
este 878
esteettä 371
esteetön 371
estellä 399
esto 392, 399
estyä 878
estää 392, 399
etevyys 294
etevä 294, 1140
etsintä 833
etsivä 833
etsiä 833
etu 1067
etuisuus 1067
etukäteen 152
etuus 1067
etäämmäksi 71
etäämmälle 71
etäämmällä 71
etäämpänä 71
eväs 107
evätä 618, 919
eväät 107

 

F

 

faija 505

farkku- 831, 873
farkut 831, 873
farmari- 873
farmarit 831
fatsi 505
festivaali 534
festivaalit 534
fifty-fifty 665
fiilinki 287
fiilis 287
fiini 1213
fiksu 717, 1140
fiksuus 717, 1140
fillari 419, 539
fillaroida 419, 539
filmata 864
filmaus 864
filmi 8, 712
filmikamera 864
filmirulla 712
filtti 454
filunki 844
finanssit 541
firma 1001
flunssa 875
foto 1113
funtsata 933
funtsia 933
fysiikka 1216, 1217
fysikaalinen 1216, 1217
fyssa 1216, 1217
fyysikko 1216, 1217

 

G

 

gimmakaveri 498
graafikko 525
graafinen 525
graviditeetti 950
grillata 791
grillaus 791
grilli 791

 

H

 

h 626, 653
ha 899
haamu 1107
haarukka 808
haaskaavainen 1179
haaskata 1179
haaskaus 1179
haastaa 599, 646, 981
haastatella 647
haastattelu 647
haastava 646
haaste 646
haasteellinen 646
haastella 599, 935, 981
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haave 1163
haaveellinen 1163
haaveilija 1163
haaveilla 1163
haaveilu 1163
haaveksia 1163
haaveksija 1163
haavekuva 1163
haavoittua 941
haavoittunut 941
hahattaa 469
haihtua 371, 865
haikea 429
haikeus 429
haipua 371
hairahdus 776
hairahtua 776
haista 579, 874
haistaa 579
haista 1104
haistattaa paskat 891
haistattaa pitkät 891
haisu 579, 874, 1104
hajalla 423, 970, 1062
hajota 423, 970, 1062
hajottaa 970, 1062
haju 579, 874, 1104
hajuinen 579, 874, 1104
hakea 103, 833, 1048, 1049
hakea tanssiin 793
hakemus 103
haksahdus 279, 776
haksahtaa 279, 776
haku 833, 1048, 1049
haljeta onnesta 842
hallinnollinen 1054
hallinto 1054
hallita 472
hallita tilanne 410
hallitus 1054
halpa 924, 1190
halu 49, 1035
-haluinen 1035
halukas 49
halukkuus 49
haluta 49, 1035
haluttaa 49, 1035
hame 177
hammas 592
hammasharja 601
hammasta purren 380
hampaallinen 600
hampaat 600
hampaat irvessä 380
hampaiden pesu 601
hampaisto 600
hana 1091

hankala 144, 459, 509
hankaluus 144, 459
hanke 807
hankkia 1060
hansikkaat 101, 651
hanskat 101, 651
happi 264
hara 1078
harava 421, 1078
harha 776
harhaantua 776
harhaluulo 776
harhautua 776
harjakatto 203
harjakattoinen 203
harjoitella 151
harjoittelija 151
harjoittelu 151
harjoitukset 151
harjoitus 151
harkat 151
harkinta 543, 933
harkita 543, 933
harkitsematta 468
harmaa 1058
harmaansävyinen 1058
harmaaseen vivahtava 1058
harmahtava 1058
harmi 1024
harmistua 1024
harmitella 1024
harmittaa 949, 1024, 1154
harrastaa 1038
harraste 1038
harrastus 1038
hartaus 1076, 1082
hartaushetki 1076, 1082
harvaan 1191
harvakseen 1191
harvakseltaan 1191
harvasanainen 591
harvassa 1191
harvinainen 1191
harvinainen kyky 294
harvinaisuus 1191
harvoin 1191
hassahtanut 716
hassahtava 716
hassu 716, 932, 1106, 1110
hassunkurinen 716, 932, 

1109, 1110
hattu 1
hattuuntua 988
hatuttaa 1154
haudata 340
haukata 1029
haukku 363

haukkua 1045
haukku 1045
haukkua 363
haukut 363, 1045
hauska 716, 1106, 1109, 

1110
hauskannäköinen 361
hauskanpito 1071
hauskuus 1106
hauta 340
hautajais- 340
hautajaiset 340
hautaus 340
hauva 56
havahtua 1201
havahtua hereille 1201
havahtua valveille 1201
he 788
hedelmä 307
hehtaari 899
hei 74, 953
heikko 1009
heikkous 1009
hei kuule 74, 953
heila 498
heinä 963
heinähattu 640
heinäkuinen 159
heinäkuu 159
heinäkuussa 159
heittää 1146
heittää henkensä 323
heittää sikseen 891
heittää vettä 612
heitättää 931
he kaksi 788
hekottaa 469
hela hoito 1016
helakka 207
heleä 207
heleän punainen 724
heleänpunainen 724
hella 537
helle 242
hellesää 242
hellitellä 213
hellittely 213
hellittämättä 381, 818, 825
hellittämätön 553, 818
helliä 213
helluntai- 1107
helluntailainen 1107
helluntailais- 1107
hellyys 213
hellä 95
helmet 611
helmikaulanauha 611

helmikuinen 344, 611
helmikuu 344, 611
helmikuussa 344, 611
helminauha 611
helottaa 705
helpolla 1203
helposti 1203
helpottunut 48
helpotuksen huokaus 48
helppo 239, 904, 925, 1177, 

1203
helppo homma 904, 925
helppo nakki 904
helppous 239
helteinen 242
helvetillinen 828
helvetinmoinen 828
helvetisti 828
helvetti 828
hemmotella 213
hemmottelu 213
hengata 755
hengellinen 1107
hengetön 323
hengissä 1011
hengittää 985
hengitys 985
henki 1107
henkilöauto 406, 445
henkinen 1107
henkinen paine 319
henkinen rasitus 319
henkäistä helpotuksesta 48
henkäistä huojentuneena 

48
hennon vaaleanpunainen 

270
hepo 632
heppa 632
hereillä 900, 1201
herkeämättä 818, 825
herkeämätön 818
herkku 52
herkkyys 95
herkkä 95
herkullinen 52, 589
herkullisuus 52
hermo 635, 959
hermosto 635, 959
hermostollinen 635, 959
hermostua 635, 959
hermostuneisuus 959
hermostunut 635, 959
hermostus 959
hermostuttava 635, 959
herne 587
herra 54
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herras- 54
herttainen 588
herättää 453
herättää muistoja 547
herätys 453, 1201
herätyskello 675
herätä 1201
heti 699, 1015
hetimmiten 699, 1015
hetken kuluttua 708
hetken päästä 708
hetkisen päästä 708
hetki sitten 28, 153
hetkistä aiemmin 153
hevonen 632
hidas 185
hiekka 1112
hieman 924, 1190
hieno 334, 1129, 1213
hienostunut 1213
hienous 1213
hiessä 1068
hieta 1112
hiffata 1010
hihittää 469
hihitys 469
hiihdot 456
hiihto 456
hiihtäjä 456
hiihtää 456
hiiltyä 959, 988
hiipiä 214
hiippailla 214
hiippailu 214
hiipua 371
hiiri 695
hiirulainen 695
hiiviskellä 214
hiiviskely 214
hikeentyä 959, 988
hiki 1068
hikilaudat 897
hikinen 1068
hikoilla 1068
hiljakkoin 28
hiljattain 28
hilpeä 46, 1106, 1110
hima 161
himaan 26
himassa 184
himo 1035
-himoinen 1035, 1077
himoita 1035
himokas 1035
himokkuus 1035
himottaa 1035
hinku 1035

hinnakas 523
hinnanalennus 295
hinta 92
hintava 523
hintti 34, 243
hiota 1068
hiprakassa 931
hiprakka 931
hirveä kipu 1127
hirvi 979
hirvittävä kipu 1127
hirvittävän kallis 523
hirvittää 921
hissi 853
historia 25, 83
historiallinen 25, 83
hitaasti 185
hitaus 185
hitunen 1190
hiukan 924, 1190
hiukan varhemmin 153
hiukkasen 924
hiukset 507
-hiuksinen 507
hiven 924, 1190
hivenen 924, 1190
hohottaa 469
hohtaa 952
hohtava 952
hohtavan valkoinen 610
hohto 952
hoida omat asiasi 679
hoidella 1075, 1080
hoikka 353
hoikkuus 353
hoitaa 1075, 1080
hoitaa asia 183
hoitaa omat hommansa 

679
hoitaa sijaisuutta 678
hoitaja 756
hoitelu 1075, 1080
hoito 1075, 1080
-hoitoinen 1075, 1080
-hoitoisuus 1075, 1080
hoituri 756
hoiva 1075, 1080
hoivailla 1075, 1080
hoivailu 1075, 1080
hoivata 1075, 1080
hoivaus 1075, 1080
hoksata 1010
holhooja 1075, 1080
holhota 1075, 1080
holhous 1075, 1080
homma 235
hommata 235

hommeli 235
homo 34, 243
homoseksuaali 34, 243
homoseksuaalinen 34, 243
homoseksuaalisuus 34, 243
homous 34, 243
honka 757
honkainen 757
honkapuu 757
hopea 955
hopeainen 955
hopeinen 955
hoppu 416
hoppuilla 416
hoppuilu 416
horjumaton 182
horjumattomuus 182
horkka 415
hosua 416
hotelli 976, 1001
housut 178
huhtikuinen 915, 934
huhtikuu 915, 934
huhtikuussa 915, 934
huhu 264, 396
huhupuhe 264
hui 33
huijari 844
huijata 844
huijaus 844
huikaiseva 952
huilata 179
huilia 179
huimata 931
huimaus 931
huipata 931
huippaus 931
huippuammattilainen 294
huippulahjakas 294
huipputaitava 294
huipputulos 1199
huiputtaa 844
huiputtaja 844
hujakoilla 69
hujakoille 69
hujakoilta 69
hukata 371
huki 704
hukka 1029, 1159
hukkaan mennyt 276, 277
hukka 785
hukkua 371
hullu 377, 558
hullunhalpa 1190
hullunkurinen 716, 932, 

1109, 1110
hulluus 377, 558

humaani 241
humaaninen 241
humaanisuus 241
humaanius 241
humala 931
humalainen 931
humalassa 931
hummailla 1071
hummailu 1071
hummata 1071
humoristinen 426
humputella 1071
humputtelu 1071
hunaja 739
hunajainen 739
huojentua 48
huojentunut 48
huokaista helpotuksesta 48
huokea 924, 1190
huolehtia 1075, 1080
huolehtivainen 1075, 1080
huolella 183
huolellinen 183
huolellisesti 183
huolellisuus 183
huolenpito 1075, 1080
huolimaton 1177, 1179
huolimattomuus 1179
huoliteltu 110
huoltaa 1075, 1080
huoltaja 1075, 1080
huolto 1075, 1080
huomaavainen 206, 743
huomaavaisuus 206, 743
huomattava 637, 690
huomattavasti 51, 598, 978
huomauttaa 292
huomautus 292
huomen 225
huomenna 573
huomenta 32, 225
huominen 573
huomionarvoinen 637
huomion arvoinen 637
huomispäivä 573
huomispäiväinen 573
huomispäivänä 573
huone 343
huonekalut 999
huono 583, 738, 1119
huonokuntoinen 1119
huonokuuloinen 584
huonokuuloisuus 584
huonotuulinen 1042, 1070
huonous 583
huopa 454
huorata 318
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huorinteko 318
huoruus 318
hupainen 716
hupaisa 716, 1106, 1109, 

1110
hupi 11, 1167, 1178
huppeli 931
huppelissa 931
hupsu 716, 932
hurmaava 324
hurmaavuus 324
hurvitella 1071
hurvittelu 1071
hutikassa 931
hutikka 931
hutiloida 1179
hutilointi 1179
huttu 387
huuli 426
huumori 426
huusi 53, 1122
huussi 53, 1122
huutaa 848
huuto 848
huveta 295, 1021
huvi 11, 1167, 1178
huvi- 1071
huvin vuoksi 1167, 1178
huvit 11
huvitella 11, 534, 1071
huvittaa 515
huvittava 515, 716, 1106, 

1109, 1110
huvittelu 534
huvittunut 515
huvitus 1167, 1178
hyinen 1032
hyisyys 1032
hyllykkö 70
hyllystö 70
hyllyt 70
hylätä 919
hylätä joku 891
hymy 684
hymyilevä 684
hymyillä 684
hymyily 684
hymyilyttää 684
hymytä 684
hyntteet 986
hynttyyt 986
hypätä ylös sängystä 843
hys 591
hyssytellä 591
hyssyttely 591
hyttynen 1183
hyttyset 1098

hyvin 30
hyvin arvokas 523
hyvin edullinen 1190
hyvin epäsäännöllinen 229
hyvin harmaa 1058
hyvin iäkäs 356
hyvin kallis 523
hyvin kallisarvoinen 523
hyvin myöhä 147
hyvin myöhäinen 147
hyvin myöhään 147
hyvin nuori 360
hyvin paljon 51
hyvin pimeä 164
hyvin suuri määrä 1020
hyvin tumma 164
hyvin vaalea 207
hyvin vanha 356
hyvissä ajoin 458
hyvissä ajoin ennen 152
hyvittää 460, 1101
hyvitys 460, 1101
hyvyys 30
hyvä 30, 52, 589
hyväksikäyttö 1061
hyväksyntä 162
hyväksytty 162
hyväksyttävä 162
hyväksyä 162, 381, 503
hyväkäytöksinen 16
hyvänmakuinen 52, 589
hyvännäköinen 361
hyvät yöt 31
hyvää huomenta 32
hyvää päivää 61
hyvää yötä 31
hyytävä 1032
hyödyllinen 1066, 1067
hyödytön 276, 277
hyönteinen pistää poskeen 

1183
hyönteisen pisto poskeen 

1183
hyönteiset 1098
hyönteisparvi 1098
hyöty 1066, 1067
hyötyä 1061, 1066, 1067
hädissään 427
häijy 583, 876, 877
häijyluonteinen 877
häijyläinen 877
häijyys 583, 876, 877
häikäilemätön 468
häikäisevä 952
häilyvä 229
häippäistä 865
häipyä 865

häkki 388, 802
hälytin 727
hälyttää 727
hälytys 727
hälytysajoneuvo 1156
hälytysvalo 1156
hämillään 945
hämmentynyt 945
hämmentyä 945
hämmästellä 691
hämmästely 691
hämmästys 690, 1000
hämmästyttävä 690, 1000
hämmästyttää 1000
hämmästyä 1000, 1201
häpeillä 267
häpeä 267
häpy 869
härkäpäinen 471, 553
härkäpäisyys 471
härkäpää 471, 553
härnätä 487, 934
härnäys 487
hässiä 80, 437
hätiköidä 416
hätiköinti 416
hätistää 308
hätä 427
hätäillä 416
hätäily 416
hätäinen 427
hätäännyksissään 427
hätääntynyt 427
hävettävä 267
hävettää 267
hävetä 267
hävikki 1159
hävittää 371, 970
hävitys 970
hävitä 371, 865, 1159
häviö 1159
hävytön 1120
hää- 1117
hääjuhla 1117
häät 369, 1117
häätää 308
häätö 308
höhlä 932
hölkkä 413
hölkytellä 413
hölkyttää 413
hölkätä 413
hölmö 377, 558, 932
hölmöläinen 932
hölmöys 377, 558, 932
höperö 716, 932
höppänä 716, 932

höpsähtänyt 716
höpsähtävä 716
höpsö 716
höröttää 469
höyry 1047
höyryttää 1047
höyrytä 1047

 

I

 

iankaiken sama 342
iankaikkinen 342
identtinen 819, 826
idiootti 355, 932
idioottimainen 355, 932
ihana 324, 361, 1105
ihan kuin 302
ihan niin 792
ihanuus 324, 361, 1105
ihan äsken 28
ihastua 1143
ihastunut 1143
ihastus 1143
ihastuttava 324
ihastuttavuus 324
ihme 690, 691
ihmeellinen 402, 690, 691, 

1147
ihmetellä 691
ihmeteltävä 690
ihmettely 691
ihmetys 690
ihminen 241
ihmis- 241
iho 14
-ihoinen 14
iisi 239
iisi juttu 904, 925
ikivanha 356
ikkuna 688
ikä 252
ikäinen 252, 1103
-ikäisyys 252
ikävystynyt 492
ikävystyttävä 492, 607
ikävystyttää 492
ikävä 429, 492, 607, 738
ikävöidä 429
ikävöinti 429
ikään kuin 302
ilahtua 173, 842
iljettävä 722, 951
iljettää 722, 951
iljetys 722
ilkeys 583, 877
ilkeä 583, 877
ilkeämielinen 877
ilkeämielisyys 877
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ilkimys 877
ilkkua 934
ilkosillaan 989
ilkosilleen 989
illalla 42, 285
illallinen 772
illastaa 772
ilma 247, 264
ilmainen 371
ilmaiseksi 371
ilmaista 603
ilman 123, 1074
ilmanvaihto 265
ilmasto 264
ilmaus 603
ilmeinen 749
ilmeisesti 245, 749
ilmestyä 234
ilmoittaa 292, 603
ilmoitus 292, 603
ilo 173
iloinen 46, 173
iloita 842
ilonpurkaus 842
ilostua 842
ilta 285
ilta-aikaan 285
iltaisin 42, 285
iltasella 285
imelyys 52
imelä 52
imeväinen 212, 827
imitaattori 326
imitoida 326
imitoija 326
imitointi 326
imuri 533
imuroida 533
imurointi 533
influenssa 875
informaatio 3
inhimillinen 241
inhimillisyys 241
inho 722, 951
inhota 722, 951
inhottava 722, 951
inhotus 951
innokas 49, 1038
innostus 1038
insinööri 807
inssi 807
installoida 803
installointi 803
into 1038
intti 448
invalidi 941
ironinen 915

irrotella 1071
irrottelu 1071
irstas 1120
irtautua arjesta 11
irvailla 915, 934
irvailu 915
irviä 934
isi 505
iskeä 793
iskeä itselleen yhden illan 

seuralainen 793
iskeä tarinaa 981
iskä 505
islannin kieli 466
islanti 466
Islanti 466
islantilainen 466
Iso-Britannia 1004
isoisä 379, 386
isoäiti 386, 1026
istua 840
istuallaan 840
istualleen 840
istualtaan 840
istuin 762
istuma- 840
istuutua 840
isukki 505
isä 505
isänisä 379, 386
isänäiti 386, 1026
itara 1033
itikat 1098
itikka 908, 1183
itkeä 681, 735
itkeä kollottaa 735
itkeä pillittää 681, 735
itkeä vollottaa 735
itku 681, 735
itse 480
itsekseen 473, 620
itsenäinen 470
itsenäisesti 473
itsenäistyä 470
itsenäisyys 470
itsepintainen 272, 471, 553
itsepintaisuus 272, 471
itsepähän tiedät 679
itsepäinen 272, 471, 553
itsepäisyys 272, 471, 553
itsestään 1007, 1133
itä 76
itäinen 76
iva 915
ivailla 915, 934
ivailu 915
ivallinen 915

ivata 915
iäkkyys 356
iäkäs 356
iänikuinen 342, 482
iän kaiken sama 342
iät ja ajat sama 342
iät kaiket sama 342
iät päivät sama 342

 

J

 

jaa 691
jaaha 691
jaha 691
jakaa kahtia 104, 660, 665
jakaa puoliksi 104, 660, 665
jakso 113
jalkineet 417
jano 41
janoinen 41
janoissaan 41
janottaa 41
jarru 431
jarrut 431
jarrutella 399
jarruttaa 392, 399, 431
jarrutus 431
jassoo 691
jatkaa 298
jatko 298
jatkuu 298
jatkuva 818
jatkuvasti 233, 298, 818, 825
jauhe 1112
jauho 1112
jeesata 189
Jeesus 1138
jekku 915
jekkuilla 915
jelpata 189
jelppiä 189
jenkki 1005
jepari 474
jeppe 474
jo 219
jogurtti 512
johdattaa 369
johdatus 369
johtaja 476, 687
johtamis- 476
johtava 476
johto- 476
johtua jostakin 1153
johtua mieleen 544, 547
joka 479, 482, 564
joka ainoa 479
joka hetki 564, 825
joka ikinen 479

jokainen 479
jok’ainoa 479
jokaisena päivänä 1141
joka päivä 564, 1141
jokapäiväinen 1141
joka sorttia 715
joka tapauksessa 819
joka viikko 889
joki 197, 1134
jok’ikinen 479
jokin 614
jokin ei mene jakeluun 829
jokin ei mene kaaliin 829
jokin menee yli ymmärryk-

sen 829, 1123
joku 37, 613, 614
jollakulla ei lanttu leikkaa 

829
jollakulla ei sytytä 829
jollakulla lyö tyhjää 829
jollakulla on kuumetta 288
jollakulla on lämpöä 288
jollakulla on peukalo kes-

kellä kämmentä 1086, 
1118

jollakulla on rankka tausta 
87

joltakin katkeaa pinna 635
joltakin palaa päreet 635
joltakulta katkeaa pinna 

988
joltakulta menee yli hilseen 

829
joltakulta palaa päre 988
joltinenkin 191
jomottaa 858
jomotus 858
jompikumpi 790
jonkin ansiosta 91, 100
jonkin johdosta 91, 100
jonkinlainen 191
jonkin seurauksena 1153
jonkin takia 91, 100
jonkin tyylinen 334
jonkin tähden 91, 100
jonkin verran 1190
jonkin vuoksi 91, 100
jonkun kaltainen 292
jonkun lapsi 275
jonkun näköinen 292
jonkun vastustuksesta 

huolimatta 468
joo 362, 792, 1219
jopi 235, 764
jos 709
joskus 1192
jossain 614, 619
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jossakin 619
jossakin ei ole paljon kehu-

mista 191
jostakin ei ole mihinkään 

738
jotain 614
jotkin 104
jotkut 104
jotta 1153
joukkio 1081
joukko 1081
joukkue 1081
joukossa 1114
joulu 513
jouluinen 513
joulukuinen 513
joulukuu 513
joulukuussa 513
jouluna 513
joulupukki 514
joutava 276, 277, 925
joutavanpäiväinen 276, 

277, 925
joutua 416, 1037, 1130
joutua harhaan 776
joutua hämilleen 945
joutua häviölle 1159
joutua tappiolle 1159
joutuin 1052
joutuisa 1052
joutuisasti 1052
juhannuksena 707
juhannus 707
juhla 534
juhlallinen 534
juhlat 534
juhlava 534
juhlia 534
juhlinta 534
juksata 938
jukuripäinen 471, 553
jukuripäisyys 471
jukuripää 471, 553
jukurtti 512
julkaista 234
julkaisu 234
julkea 468
julkistaa 234
julkkis 574
julma 876
julmistua 988
julmuri 876
julmuus 876
jumala 622
Jumala 622
jumalanpalvelus 623, 624
jumalolento 622

jumaluus 622
jumiintua 806
jumissa 806
jumittua 806
jumiutua 806
juna 836
junailla 202
juntti 831
juoda 914
juoda viinaa 914
juoksu 413, 418
juolahtaa mieleen 544
juomalasi 352
juoni 720
juonia 720
juonikas 720
juonitella 720
juonitteleva 720
juopotella 914
juopottelu 914
juoppo 914
juopumus 931
juopunut 931
juoru 264, 396
juoruilu 396
juoruta 264, 396
juosta 194, 413, 418
juosta kovaa vauhtia 194
juovuksissa 931
jurppia 949, 1154
just 792
justiin 766
justiinsa 766, 792, 1219
just niin 766, 792, 1219
jutella 599, 981, 1002, 1012
juttelu 981
juttu 85
jutustella 981, 1012
jutustelu 981
juu 362, 792, 1219
juuri 28, 180, 792
juuri ennen kuin 153
juuri niin 766, 792, 1219
juuri äsken 153
juusto 238
juuttua paikoilleen 806
jyrkkyys 182
jyrkkä 182
jyvä 733
jyväjemmari 640, 831
jäinen 464
jäljellä 1130
jäljestäpäin 148
jäljitellä 326
jäljittelijä 326
jäljittely 326
jälkeen 148

jälkeenpäin 148
jälkeläinen 275
jälki- 148
jälkikäteen 148
jälkisäädös 800
jälleen 341, 657, 1135
jämpti 183
jämtti 183
jämähtää 806
jänis 777
jännittävä 691
jännä 690, 691
jänskä 690, 691
jänö 777
jänöjussi 777
jänönen 777
järjellinen 717
järjellisyys 717
järjestellä 111, 183, 202
järjestelmä 183, 807
järjestelmällinen 183
järjestelmällisesti 183
järjestelmällisyys 183
järjestely 183, 202
järjestelyt 183, 202
järjestys 183
järjestäytymis- 183
järjestäytyä 183
järjestää 111, 183, 202
järjestö 896
järjettömyys 377, 558
järjetön 355, 377, 558
järkevyys 240, 717
järkevä 240, 717
järki 717
järkkymättömyys 182, 674
järkkymätön 84, 182, 674
järkähtämättömyys 182
järkähtämätön 182
järvi 972, 1017
jäte 937
jätski 466
jättäytyä pois 333
jättäytyä ulkopuolelle 333
jättää 65, 891
jättää joku 891
jättää kesken 104
jättää puolitiehen 104
jättää rauhaan 65
jättää sikseen 891
jäykkäniskainen 471, 553
jäykkäniskaisuus 471
jää 464
jäädä 65
jäädä jäljelle 1130
jäädä kotiin 184
jäädä osattomaksi 1159

jäädä paikalleen 806
jäädä paitsi 1159
jäädä tähteeksi 1130
jäähtynyt 464
jääkaappi 465
jääkiekko 538
jääkiekkoilija 538
jäännös 1130
jäärä 471, 553
jääräpäinen 471, 553
jääräpäisyys 471
jääräpää 471, 553
jäässä 464
jäätelö 466
jäätynyt 464

 

K

 

kaakao 346
kaali 1088
kaameaa 552
kaameeta 552
kaaos 1084
kaaosmainen 1084
kaapata 1048
kaappi 535
kaara 406, 445
kaasu 1047
kaasussa 931
kade 1132
kadehtia 1132
kadoksissa 371
kadota 371, 865
kadottaa 371
kaduttaa 1024, 1154
kahden 801
kahden päivän päästä 778
kahdestaan 801
kaheli 377, 558
kahelia 552
kahjoa 552
kahjo 377, 558
kahtia 104, 660, 665
kahveli 808
kahvi 401
kaiho 429
kaihoisa 429
kaihota 429
kaihtaa 258
kaiken aikaa 564, 825
kaiken kaikkiaan 1016
kaiken kokenut 87
kaiken nähnyt 87
kaiken todennäköisyyden 

mukaan 749
kaiken varalta 813
kaikesta huolimatta 819
kaiketi 245
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kaikki 479, 956, 1016
kaikki tyynni 1016
kaikota 865
kaino 268
kainostella 268
kainostelu 268
kainostuttaa 268
kainous 268
kaipaus 429
kaipuu 429
kaistapäinen 377, 558
kaistapäistä 552
kaistapää 377, 558
kaivata 429, 948
kaivella 1154
kaivella tietoa muistinsa 

lokeroista 1006
kakara 58
kakarat 59
kakata 917
kakka 917
kakkia 917
kakru 58
kakrut 59
kaksinkertainen 814
kaksinkertaisesti 814
kaksin verroin 814
kaksi päivää aikaisemmin 

779, 780
kaksi päivää sitten 779, 780
kaksistaan 801
kala 78, 661
kalenterikuukausi 121
kalenterivuosi 626
kalja 847
kalleus 523
kallis 523, 1150
kallisarvoinen 523, 1150
kallishintainen 1150
kalsa 1032
kalsea 1032
kalseus 1032
kalu 435, 631
kalustaa 999
kalusteet 999
kalustus 999
kama 435
kamari 343
kamera 864, 902
kana 1125
kananmuna 763
kangas 522
kangerrella 912
kani 777
kaniini 777
kankainen 522
kannattaa 393, 394

kannattaja 394
kannatus 394
kannustaa 393, 394
kannustus 393, 394
kansa 241
kansakoulu 1172
kansallinen 241
kansallis- 241
kansallisuus 241
Kansaneläkelaitos 883
kansio 857
kanslia 759
kanslisti 759
kanssa 693, 801, 826, 1114
kantaa kaunaa 385
kanta 310
kanttura 908
kaoottinen 1084
kaoottisuus 1084
kapakka 976, 1161
kapine 435
kapistus 435
kappalainen 786
kappale 633
kappeli 920
karamelli 656, 760
karhu 248
kariutua 222
karjua 848
karjunta 848
karkea 1120
karkki 656, 760
karkottaa 308
karkotus 308
karrieeri 643
karriääri 643
karseata 552
karseeta 552
kartella 258
kartta 130
karttaa 258
kasari 531
kasku 426
kassi 432
kastaa 305
kaste 305
kastetoimitus 305
kastunut 1093
kasvaa 995
kasvi 963
kasvikset 963
kasvis 963
kasvo- 608
kasvojen iho 14
kasvot 608
kateellinen 580, 748, 1132
kategoria 370

kateissa 371
kateissaan 1132
kateus 580, 748, 1132
katkaista 664, 804
katkaistu 664
katkaisu 664, 804
katkennut 664
katkera 385
katkeruus 385
katketa 664
katki 664
katku 874
katsastaa 850
katsastus 850
katse 789
katsella 789, 795
katselu 795
katsoa 781, 789, 795
katsoa kuin lehmä uutta 

veräjää 907
katsoja 795
katti 136
kattila 228, 531
katto 203, 266
katu 193
katua 1024, 1154
katumus 1024, 1154
kauan 617
kauan aikaa sitten 25
kauan sitten 25
kauemmaksi 71
kauempana 71
kaulaketju 611
kaulanauha 611
kauna 385
kaunainen 385
kauneus 361
kauneuskuningatar 1036
kaunis 361
kauno- 361
kaunotar 361
kaupallinen 541
kaupankäynti 541
kaupata 125
kaupitella 125
kauppa 499, 541
kauppias 499
kaupunki 672, 1181
kaupunkilainen 672, 1181
kaupunkilais- 672, 1181
kaupustelija 125
kaupustella 125
kausi 113
kavala 720
kavallus 844, 1063
kavaltaa 844, 1063
kavaltaja 844, 1063

kaveri 332
kehittynyt 320, 330
kehittyä 320, 330, 643
kehittää 320, 330
kehitys 320, 330
kehityskelpoinen 921
kehityskulku 330
kehno 583, 738, 1119
kehottaa 292
kehotus 292
kehu 90
kehua 90
keino- 398
keinotekoinen 398
keitin 692
keittiö 521, 692
keitto 280
keittäjä 521, 692
keittää 692
kekkerit 534
kekkuli 931
kekkulissa 931
kekseliäisyys 1140
kekseliäs 1140
keksiä 549, 1010
KELA 883
keljuttaa 949, 1024, 1154
kellan- 1102, 1207
kellertävä 1207
kellertää 1207
kellervä 1207
kello 77
kellonaika 77
kello on 77
kelpo 30
kelta- 1102, 1207
keltainen 1102, 1207
keltaiseen vivahtava 1207
kelvoton 583, 738, 1119
kemia 1217
kemiallinen 1217
kemisti 1217
kemma 1217
kemut 534
ken 37
kengät 417
kenkuttaa 1154
kenkäpari 417
kenties 642, 709, 1051
kepeys 215
kepeä 215
kera 693
keralla 693, 801, 1114
keretä 1037, 1130
kerho 824
keritä 1037, 1130
kerjätä 21
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kerma 968
kermainen 968
kernaasti 49
kerralla 627
kerran 627
kerrata 341
kerroin 673
kerrokset 291
kerronta 935
kerrostalo 255, 291
kersa 58
kersat 59
kerta 673
kertaantua 341
kerta kaikkiaan 182, 1016
kertaus 341
kertautua 341
kertoa 85, 599, 603, 673, 

935, 1002, 1012
kertoa jollekin jotakin 292
kertoa tarinoita 935
kertoilla 935, 1012
kertomus 85, 935
kerätä marjoja 884
keskeinen 548
kesken 104
keskeyttämättä 825
keskeyttää 104, 804
keskeyttää raskaus 491, 969
keskeytyksettä 818
keskeytyksissä 806
keskeytymättä 825
keskeytymätön 818
keskeytys 104, 804
keskinkertainen 191
keskiviikko 1136
keskiviikkoinen 1136
keskiviikkona 1136
keskus 672
keskusta 672
keskustella 200, 683, 981, 

1002, 1012
keskustelu 200, 683, 981
keskuudessa 1114
kestit 534
kestävyys 409
kestävä 409
kestää 381, 409, 461, 617
kesy 16
kesyttämätön 877
kesyys 16
kesä 7
kesäinen 7
kesäkuinen 7
kesäkuu 7
kesäkuussa 7
kesällä 7

kettu 284
Kettu Repolainen 284
keveys 215
keveä 215
kevyt 215, 904
keväinen 371
kevät 371
keväällä 371
kg 192, 728, 736
kiehahtaa 692
kiehauttaa 692
kiehua 692
kiehuttaa 692
kiekko 538
kiekkoilija 538
kielenkääntäjä 120, 137
kieli 964
kielletty 399, 618, 629
kielto 399, 618, 629
kieltäytyä 919
kieltää 399, 618, 629, 919
kieppeille 69
kieppeillä 69
kieppeiltä 69
kieppeisiin 69
kieppeissä 69
kieppeistä 69
kiero 720
kieroilla 720
kiherrellä 469
kihertää 469
kihlajais- 669
kihlaus 669
kihlautua 669
kihloissa 669
kiho 476, 687
kiihtynyt 959
kiihtyä 635, 959, 988
kiilto 952
kiiltävä 952
kiiltää 952
kiima 1035
kiimainen 1035
kiinni 133
kiinnittää 1094
kiinnitys 1094
kiinnostaa 550, 893, 1037
kiinnostava 690, 893, 1037
kiinnostavuus 1037
kiinnostua 550, 893, 1037
kiinnostunut 550, 893, 1037
kiinnostus 550, 893, 1037
kiinteistö 86
kiinteä 663
kiintoisa 690, 893, 1037
kiire 416
kiireellinen 416

kiireesti 699
kiirehtiä 416
kiireinen 416
kiireissään 416
kiiruhtaa 416
kiistaton 84
kiistämätön 84
kiistää 399
kiitellä 60
kiitos 60
kiitos ei 954
kiittää 60
kiittää hyväksi 90
kiitää 194
kiivas 1041, 1069
kiivasluontoinen 1042, 

1070
kiivastua 635, 959, 988
kiivaus 1041, 1069
kikatella 469
kikattaa 469
kikkeli 631
kiljua 848
kiljunta 848
kilo 192, 728, 736
kilogramma 192, 728, 736
-kiloinen 192, 728, 736
kilometri 404, 1149
kilpa 502
kilpailija 502
kilpailla 502
kilpailu 502
kilsa 1149
kiltteys 16
kiltti 16
kilttiys 16
kilvan 502
kilvoitella 502
kilvoittelu 502
kimalainen 1183
kimallella 952
kimaltaa 952
kimaltava 952
kimalteleva 952
kimmakaveri 498
kimmastua 635, 959, 988
kimmeltävä 952
kimmeltää 952
kimpaantua 635, 959, 988
-kin 826
kinnaspari 650
kintaat 101, 650
kinuta 21
kioski 157
kipaista 194
kipaisu 194
kipakka 1042, 1070

kipeä 365
kipu 941, 1127
kipusisko 756
kirja 220
kirjaimet 958, 1053
kirjain 958, 1053
kirje 139, 866
kirjoitella 1194
kirjoittaa 1194
kirjoittaa käsin 1194
kirjoittelu 1194
kirjoitus 886, 1194
kirkas 207, 952
kirkkaan keltainen 1207
kirkkaankeltainen 1207
kirkkaan oranssi 1102, 1152
kirkkaanoranssi 1102, 1152
kirkkaan punainen 724
kirkkaanpunainen 724
kirkkaan sininen 577, 718
kirkkaansininen 577, 718
kirkkaan valkoinen 610
kirkkaanvalkoinen 610
kirkkaan vihreä 106, 424
kirkkaanvihreä 106, 424
kirkkaus 952
kirkko 920
kirkollinen 920
kirkollis- 920
kirkua 848
kirkuna 848
kirkuvan punainen 724
kirkuvanpunainen 724
kirkuvan vihreä 424
kirkuvanvihreä 424
kirmata 194
kirmaus 194
kiroilla 828
kirota 828
kirous 828
kirves 141
kisa 502
kisat 502
kiska 157
kismittää 949, 1024, 1154
kissa 136
kissimirri 136
kisu 136
kitsas 1033
kitsastelija 1033
kitsastella 1033
kitupiikki 1033
kiukku 988, 1041, 1069
kiukkuinen 1041, 1042, 

1069, 1070
kiukkupussi 1042, 1070
kiukustua 635, 959, 988
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kiukutella 1042, 1070
kiukuttaa 1024
kiukutteleva 1041, 1069
kiukuttelija 1041, 1069
kiusaantua 945
kiusaantunut 945
kiusa 509
kiusanteko 487, 694
kiusata 487, 694
kiusaus 694
kiusoitella 915
kiusoittelu 915
kiva 1105, 1106, 1109
kivi 398
kivinen 398
kivistys 858, 1047
kivistää 858, 1047
kivulias 940, 941
kivulloinen 940
kivuton 1177
kledjut 986
klinikka 822
klubi 824
km 404, 1149
km

 

2

 

 899
koe 647, 841
koettaa 1037
kohdata 703
kohennus 320
kohentaa 320
kohentua 320
kohentunut 320
koheta 320
kohmelo 858
kohmeloinen 858
kohta 269, 708
kohtaamis- 703
kohtalainen 191
kohtaus 641
kohteliaisuus 206, 743
kohtelias 206, 743
kohtuuton 51
koira 56
koiras 1025
koisata 868, 1028
koisia 868, 1028
koitus 80, 437
koivu 434
koivuinen 434
koivupuinen 434
koivupuu 434
koje 1008
kojeisto 1008
kokeet 841
kokeilla 841
kokeilu 841
kokenut yhtä sun toista 87

kokko 227
koko 1016
koko ajan 564, 818, 825
koko hoito 1016
kokonaan 1016
kokonainen 1016
kokonaisuus 1016
koko roska 1016
kolea 1032
koleus 1032
kollottaa 735
kollotus 735
kolottaa 858
kolotus 858
komea 1129
komennus 687
komentaa 595, 604
komento 411, 595, 604
komero 134, 535
kommentoida 292
kommentti 292
kommunikaatio 200
kommunikoida 200
kommunikointi 200
kompensaatio 460, 1101
komposti 53
kondomi 526
kone 1008
koneisto 1008
koneompelu 230
konflikti 702
konstruktio 256
konsulentti 1040
konsultoida 683
konsultti 962, 1040
kontio 248
kontrolli 846
kontrolloida 846
kontrollointi 846
konttori 759
konttoristi 759
koominen 469, 716, 1110
koostaa 256
koota 256
koota itsensä 380
koota rohkeutensa 380
koota voimansa 380
kopata 1048
kopea 475, 582
kopeus 475
koppava 271, 475, 582
korjaaja 160
korjaamo 160
korjailla 160
korjailu 160
korjata 160
korjaus 160

korostaa 638
koroste 638
korostus 638
korppu 274
korskea 475, 582
korskeus 475
kortonki 526
kortsu 526
kortti 886
koru 611, 1186
korva 563
-korvainen 563
korvantauskoje 719
korvat 563
korvata 460, 1101
korvaus 460, 1101
kosia 21
kosinta 21
koska 91, 100, 1141, 1153
koskea 941, 1127
kosolti 51, 598, 978
kostea 1092
kosteus 1092
kotelo 700
koti 161
kotia 26
kotiin 26
kotimaa 723
kotitehtävä 122
kotitehtävät 122
kotona 184
kotosalla 184
kotosalle 26
kotvan kuluttua 708
koulia 1174, 1175
koulu 44, 211
koululainen 489
koulunkäynti 594
koulurakennus 211
kouluttaa 1174, 1175
kouluttaja 1175
koulutus 1174, 1175
kova 312, 674
kovakorvainen 685
kovapintainen 670
kovapintaisuus 670
kovasti 598
kovia kokenut 87
kovin nuori 360
kovin pieni 586
kovuus 312, 674
kpl 633
kraana 1091
krapula 858
krapulainen 858
kravatti 892
kriisi 1084

kriisitilanne 1084
kristillinen 554
kristillinen usko 554
kristinusko 554
kristinuskoinen 554
kristitty 554
kritiikki 315
kritikoida 315
kritisoida 315
kudin 711
kuihtua 323
kuin 302, 1205
kuinka 1205
kuinka monta 957
kuinka paljon 957
kuinka voit 576
kuinka voitte 576
kuitenkin 819
kuitti 886
kuiva 40, 492, 607
kuivattu 40
kuivua kokoon 911
kuivuus 40
kuje 915
kujeilla 915
kuka 37
kukaties 642, 709, 1051
kukin 479
kukinto 1142
kukistaa 446
kukka 1142
kukkanen 1142
kukko 1124
kulho 228
kuljeksia 214
kuljeskella 214
kuljeskelu 214
kuljettaa 408, 444, 1146
kuljettaja 408
kuljetus 408, 444, 1146
kulkea 839
kulkea hissillä 853
kulkea jalan 839
kulkea jalkaisin 839
kulkea marssirivistössä 

1087
kulkea yhdessä 755
kulku 839
kulkue 1087
kulkupuhe 396
kulli 631
kulta 498, 1206
kultainen 1206
kulttuuri 1182
kulua 154
kuluessa 113
kuluma 154
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kuluminen 154
kulumis- 154
kuluneisuus 154
kulunut 154
kuluttaa 154
kuluttua 22, 269
kulutus 154
kumi 526, 881
kumma 402, 691, 1147
kummallinen 402, 691, 

1147
kummastella 691
kummastelu 691
kummastua 1000
kummatkin 788, 790
kummeksua 691
kummeksunta 691
kumminkin 819
kummitus 1107
kummoinen 1205
kumota 645
kumpainenkin 788, 790
kumpi 790
kumpikin 788, 790
kun 91, 100, 1153
kundikaveri 498
kunnia 206, 743
kunniamerkki 787
kunnianarvoinen 206, 743
kunnianosoitus 206, 743
kunnioitettava 206, 743
kunnioittaa 206, 743
kunnioitus 206, 743
kunnostaa 160
kunnostus 160
kuolema 323
kuolettaa 132
kuoletus 132
kuolla 323
kuolla yhtäkkiä 323
kuolla äkillisesti 323
kuolla äkisti 323
kuollut 323
kuolo 323
kupari 347
kuparinen 347
kuppi 351, 352
kura 965
kurainen 965
kuri 411
kurja 738
kurkku 879
kurre 167
kurssi 1165
kusi 612
kuskata 408, 444, 1146
kuskaus 408, 444

kuski 408
kusta 612
kuteet 986
kuten 278, 826
kutistua 1021
kutoa 711
kutsua joksikin 599
kutsut 534
kuu 121, 349
Kuu 349
kuukausi 121
kuukausikausia 121
kuukausittain 121
kuukautis- 570
kuukautiset 570
kuukautisside 895
kuukautisvuoto 570
kuule 74, 953
kuules 74, 953
kuuleva 566, 567
kuuliainen 686, 768
kuuliaisuus 686, 768
kuulla 13, 566
kuulo 566
kuulokoje 719
kuulolaite 719
kuulopuhe 264, 396
kuulu 574
kuuluisa 574
kuuluisuus 574
kuulustella 647
kuulustelu 647
kuuma 242, 300
kuume 288, 300
kuumeessa 288
kuumeilla 288
kuumeilu 288
kuumeinen 288, 300
kuumentaa uunissa 102
kuumuus 242, 300
kuunnella 13
kuun sirppi 1189
kuunsirppi 1189
kuuntelu 13
kuuro 568, 745
kuurojen liitto 569, 746
Kuurojen Liitto 569, 746
kuurojenyhdistys 890
kuurous 568, 745
kuuroutua 1099
kuuroutua nopeasti 1099
kuuroutua pikkuhiljaa 

1099
kuuroutua vähitellen 1099
kuuroutua yhtäkkiä 1099
kuuroutunut 1099
kuusi 236

kuusipuinen 236
kuusipuu 236
kuutio 899
kuutiometri 899
kuutiosentti 899
kuutiosenttimetri 899
kuva 1056, 1113
kuvanauha 713
kuvanauhoite 713
kuvanauhuri 713
kuvastin 72
kuvata 864, 901
kuvata videolle 864
kuvaus 864
kuvottaa 951
kuvottava 722
kyetä 430, 1050, 1051, 1066
kykenemättömyys 1086, 

1118
kykenemätön 1086, 1118
kykenevyys 294
kykenevä 294
kyky 294, 1051, 1066
kylliksi 597, 598
kyllin 597, 598
kyllä 362, 792, 1219
kyllästynyt 244, 492
kyllästyttää 244, 492, 949
kyllästyä 244
kyllästyä perinpohjaisesti 

949
kylmyys 1032
kylmä 415, 464, 1032
kylppäri 447
kylpyhuone 447
kylä 742
kyläillä 649
kyläily 649
kynttilä 590
kynä 1187
kypsymättömyys 463
kypsymätön 463
kypsynyt 463, 949
kypsyttää 949
kypsyys 463
kypsyä 949
kypsä 463, 949
kyrpiintynyt 949
kyrpiintyä 949
kyrpä 631
kyseenalainen 1013
kysellä 1137
kysely 1137
kysymys 85, 726, 1137
kysymysmerkki 726
kysyä 1137
kyttä 474

kyvykkyys 294
kyvykäs 294, 1051
kyvyttömyys 1086, 1118
kyvytön 1086, 1118
kyyditseminen 408, 444
kyyditsijä 408
kyyditä 408, 444, 1146
kyynelehtiä 681
kyynelöidä 681
kyynelöinti 681
kyyti 408, 444
kyytimies 408
käden käänteessä 1015
kähveltää 1055, 1063
käkättää 469
känni 931
känninen 931
kännissä 931
kännykkä 872
kännätä 914
käristää 119
kärkitulos 1199
kärpänen 94
kärry 406, 445
kärsimys 940
kärsivä 940
kärsivällinen 381
kärsivällisyys 381
kärsiä 381, 940
kärsiä häviö 1159
kärsiä kipua 940
kärsiä tappio 1159
kärsiä tuskia 940
kärttyinen 1042, 1070
kärttyisyys 1042, 1070
kärttyisä 1042, 1070
kärttää 21
käry 874, 1047
kärytä 1047
käsineet 101, 651
käsinepari 651
käsinompelu 1196
käsipuhelin 872
käsittämätön 462
käsittämätöntä 462
käsittää 1010
käsitys 310
käsityöt 711
käskeä 595, 604
käsky 595, 604
kässätä 1010
kätevyys 239
kätevä 239, 294
kävellä 171, 214, 839
kävely 214, 839
käväistä 616
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käydä 616, 642, 649, 839, 
1209

käydä asioilla 683
käydä ehtoollisella 859
käydä jalan 839
käydä jonkun luona 649
käydä kateeksi 1132
käydä kauppaa 541
käydä koulua 594
käydä kusella 612
käydä kylässä 649
käydä kävelyllä 171
käydä läpi 850
käydä nukkumaan 799
käydä paskalla 917
käydä pesemässä kätensä 

909
käydä pisillä 612
käydä pissalla 612
käydä pissillä 612
käydä pisulla 612
käydä puuteroimassa 

nenänsä 909
käydä päinsä 1209
käydä rippikoulu 849
käydä vuoteeseen 799
käymälä 53, 1122
käynti 616, 649
käypä 1209, 1212
käytetty 154
käyttäytyminen 201
käyttäytymis- 201
käyttäytyä 201
käyttäytyä sopimattomasti 

87
käyttää 154
käyttää hyväkseen 1061
käyttää hyväksi 1061
käyttää hyödykseen 1061
käyttää tilaisuus hyväkseen 

1061
käyttää tilaisuus hyödyk-

seen 1061
käyttö 154
käytös 201
käännyttää 308
kääntäjä 120, 137
kääntää 120, 137, 1055, 1063
kömmähdys 279, 776
kömmähtää 279, 776
köyhyys 50
köyhä 50
köykäinen 215

 

L

 

l 331, 636
laadinta 397

laajalle levinnyt 991
laatia 397
laatikko 455, 700
laborantti 1217
labra 1217
ladata 297
lahjakas 294
lahjakkuus 294
laiha 50, 353
laiheliini 353
laihuus 353
laipio 266
laiskiainen 977
laittaa 160
laittaa tekemään 604
laitteisto 1008
laastari 496
laboratorio 1217
lahdeke 82
lahdelma 82
lahja 218, 221
lahjakas 221, 1140
lahjoittaa 221
lahjoitus 218, 221
lahti 82
laina 132, 729
lainata 729
lainaus 729
laiska 977
laiskimus 977
laiskuri 977
laiskuus 977
laite 1008
laittaa kiinni 133
laittaa kuntoon 160
laittaa kädet ristiin 1082
laittaa tekemään 595
laittaa uuniin 102
laiva 195
laji 370
lakana 116
lakastua 323
lakata 124, 140, 804
lakata käymästä 1121
lakata toimimasta 1121
laki 259, 730
lakka 884
lakkaamaton 818
lakkaamatta 825
lakka 309
lakkaamatta 818
lakkaus 309
lakkauttaa 804
lakkautus 804
lakki 1
lammas 811
lammikko 972

lampaan- 811
lampi 972
lamppu 1144
langanlaiha 353
lanka 1214
lannistumaton 272, 553
lannistumatta 381
lannistumattomuus 272
lannoite 53
lanta 53, 917
lapaset 101, 650
lapin kieli 930
lapio 532
lappalainen 930
lappi 930
Lappi 930
lappilainen 930
lapset 59
lapsi 58
lapsikaste 305
lapsonen 58
lapsoset 59
lapsukainen 58
lapsukaiset 59
lapsus 776
lasi 313, 352
lasinen 313
lasit 680
laskea 295, 1170
laskea leikkiä 426
laskea luikuria 350, 938
laskennallinen 1170
laskenta 1170
laskento 1170
lasketella 837
laskettelija 837
laskettelu 837
-lasku 1170
lasku 295, 886
laskuoppi 1170
laskutoimitus 1170
lastenleikki 904, 1203
lasten leikkiä 1177
lastentarha 224
lattia 260
lauantai 863
lauantaina 863
lauantainen 863
lauha 35
lauhkea 16, 35
lauhkeus 16
laukku 432
lauma 1081
lausahdus 603
lausahtaa 603
lause 797
lausua 603

lausua kirosanoja 828
leffa 8
lehmi- 908
lehmä 908
lehti 129, 156, 210, 975
lehti-ilmoitus 899
lehtikirjoitus 886
leikata 491, 794, 804
leikata saksilla 794
leikinlasku 426
leikitellä 426
leikkaus 491, 804
leikki 426
leikkipuhe 426
leikkiä 426
leipoa 231
leipomo 231
leipuri 231
leipä 89, 274
lekuri 761
lellitellä 213
lellittely 213
lelliä 213
lemmikki 16
lemmiskellä 80, 437
lemmiskely 80, 437
lempi- 16
lemu 579, 874
lemuta 579, 874
lenkkeillä 171, 413
lenkkeily 171, 413
lenkki 413
lenseä 35
lento 918
lentokone 918
lentsu 875
lentää 918
lepo 179, 796
leppeä 35
leppoisa 1105
lepsu 1177, 1179
lesbo 243
lesbous 243
leski 481, 620
lettu 119
leuhka 271, 475, 582, 830
leuhkia 271, 475, 582, 830
leuhkija 271
leuto 35
leveillä 475, 830
levennellä 830
leveä 475
levittyä 1158
levittää 1158
levitä 423, 1062, 1158
levollinen 261
levollisuus 261
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levähtää 423, 1062
leväperäinen 1177, 1179
leväperäisyys 1179
levätä 179, 796
liekehtiä 128, 227
liekki 128
liemi 280
liesi 537
liha 870
lihakset 870
lihas 870
lihava 984, 992
lihavuus 984, 992
liiaksi 51, 814
liiallinen 51, 814
liialti 51
liian 51, 814
liian paljon 51
liietä aikaa 1130
liikaa 51, 814
liikanainen 51
liikapaino 984
liikapainoinen 984
liikapainoisuus 984
liikarasittunut 319
liike 499, 1001
liikenne 993
liikenneruuhka 993
liiketoimi 541
liiketoiminta 541
liikeyritys 1001
liila 747
liioitella 1180
lika 937, 965
likainen 937, 965, 1119
likeinen 698
likelle 698
likellä 698
liki 697
liki liippasi 697
likimäärin 155
likkakaveri 498
limonaati 1155, 1198
limonadi 1155, 1198
limppari 1155, 1198
limsa 1155, 1198
limska 1155, 1198
limu 1155, 1198
linja-auto 327, 851
linjuri 327, 851
linna 388, 802
lipas 700
lippu 158, 885
liputtaa 158
liputus 158
lista 971
listata 971

lisuke 1171
lisä 1171
lisäillä omiaan 1180
lisäksi 826, 1171
lisätä 1171
lisäys 1171
lisää 126, 814, 995
lisää ja lisää 814
lisääntyä 814, 995
litra 331, 636
liueta 371, 865
lohduttaa 213
lohdutus 213
lohtu 213
loikata ylös sängystä 843
loistaa 952
loistava 952, 1011
loiste 952
loitommalle 71
loitompana 71
loka 965
lokainen 965
lokakuinen 916, 1044
lokakuu 916, 1044
lokakuussa 916, 1044
loma 81, 179
lomailla 81, 179
lopettaa 124, 140, 490, 804
lopettaa kesken 891
lopettaa suhde 891
lopetus 804
loppua 115
loppu 115, 124, 140
loppua 140
loppumaisillaan 1190
loppunut 115, 1131
loppuun asti 311
loppuun saakka 311
lopussa 115, 1131
lotto 142
loukata itsensä 941
loukkaantua 941, 943
loukkaantunut 943
loukkaava 1120
loukkaus 943
lounas 772
lounastaa 772
luennoida 85
luento 85
luettelo 971
luetteloida 971
luhistua 222
luihu 720
luikuri 938
luistella 199
luistelu 199
luistimet 199

luja 182, 409, 553
lujaluonteinen 553
lujatahtoinen 272, 553
lujuus 182, 409
lukaista 163
lukaisu 163
lukea 44
lukea nopeasti 163
lukea rukous 1076, 1082
lukematon 978
lukemattomia 978, 1020
lukemattomia erilaisia 715
lukio 559
luku 69, 113, 958
lukuisa 978, 1020
lukuisammin 126
lukuisampi 126
lukuisasti 1020
lukuisat 978
lukuisia 978, 1020
lukumäärä 958, 1020
lumen tulo 1019
lumentulo 1019
lumi 452
lumisade 1019
lumivalkoinen 610
lumoava 324
lumoavuus 324
Luoja 622
luokitella 370
luokittelu 370
luokitus 370
luokka 370
luonnollinen 771
luonnollisuus 771
luonteva 771
luonto 997
luopua 891
luotettava 84, 860
luottaa 860
luottamus 860
luotto 132, 428, 729, 860
luovuttaa 891
lupa 497
lupaa kysymättä 468
lupaava 498, 921
lupailla 498
lupailu 498
lupaus 497, 498
lupautua 503
lupsakka 1105
lusikka 512
luulla 543, 860, 1200
luulo 543, 860, 1200
luultava 860
luultavasti 245, 315, 709, 

860, 1200

luumunpunainen 747
luuviulu 353
luvata 497, 498, 503
lyhennys 132
lyhentää 132
lykky 46
lypsy 1095
lypsää 1095
lypsää käsin 1095
lystikäs 716, 1106, 1109, 

1110
lyödä kaksi kärpästä 

yhdellä iskulla 1061
lyödä kilpailijansa 446
lyödä vastustajansa 446
lyödä vetoa 142
lähde 1151
lähdeaineisto 1151
läheinen 698
lähelle 698
lähellä 698
läheltä liippasi 697
läheltä piti 697
lähes 697
lähettää 1145
lähettää terveisiä 60
lähetys 1145, 1157
lähetystyö 1157
lähetystö 1157
lähiaikoina 699, 708
lähteä 73, 865
lähteä huvittelemaan 11
lähteä kotiin 26
lähteä lätkimään 865
lähteä nostelemaan 865
lähteä tuulettumaan 11
lähtö 73, 865
läksy 122
läksyt 122, 647
läksyttää 628
lällällää 934
lälläri 904
lällärikama 904
lällätellä 934
lällättää 934
lämmin 35
lämmönnousu 288
lämpimyys 35
lämpö 35, 288
lämpöinen 35
läpikotainen muutos 536
läpilyönti 643
läpimurto 643
läpäisemätön 874
läski 984
läskimooses 984
läskipossu 984
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lätkä 538
lätty 119
lääke 1195
lääkitys 1195
lääkäri 761
löydös 1066
löyhkä 874
löyhkätä 874
löytyä 1066
löytää 1066
löytö 1066
lööperi 938

 

M

 

m 522
m

 

2

 

 899
m

 

3

 

 899
maa 106, 338, 1112
Maa 338
maa-aines 1112
maahanmuuttaja 412
maahantuonti 1146
maailma 338
maailmaa nähnyt 644
maajussi 831
maalaamo 309
maalainen 106, 831
maalais- 106, 831
maalaisjuntti 640, 831
maalaji 1112
maalari 309
maalarin- 309
maalaus 309
maali 309
maaliskuinen 371
maaliskuu 371
maaliskuussa 371
maalla 106, 831
maalta 106, 831
maanalainen 838
maanantai 375
maanantaina 375
maanantainen 375
maantie 197
maanviljelijä 640
maanviljely 640
maapallo 338
maaseutu 106, 831
maastamuuttaja 412
maastavienti 1146
maata 796
maatalous 640
maata väkisin 1126
madellen 185
mahdollinen 1050, 1051, 

1067
mahdollisesti 642, 709, 1051

mahdollisuus 1051, 1067
mahdoton 721
mahdotonta 721
mahdottomuus 721
mahtaa 709
mahtaileva 475
mahtailija 271
mahtailla 271, 475, 830
mahtailu 271, 830
mahtava 409, 475, 1129, 

1213
mahti 409
mahtipontinen 475
maikka 1175, 1188
maille 69
maine 574
maineikas 574
maineikkuus 574
maininta 603
mainio 30
mainiosti 30
mainita 602, 603
maissa 69
maista 69
maistaa 585
maistissa 931
maistua 585, 589
maistuu pahalta 722
maistuva 52, 589
maito 1095
maittaa 589
maittava 52, 589
maja 996
majailla 161
makea 52
makee 1129, 1213
makeinen 656, 760
makeis- 656, 760
makeus 52
makkara 354, 1097
makoisa 52, 589
maksaa 92, 483
maksaa erissä 132
maksaa korvaus 460
maksaa osamaksulla 132
maksaa veroa 483
maksaja 483
maksu 483
maksullinen 483
maku 585, 589
makuinen 585
makuu- 796
makuuhuone 17
makuukamari 17
malaria 415
maljakko 352
maltillinen 381

malttaa 65
malttaa mielensä 65
manailla 828
manailu 828
manata 828
manaus 828
mankua 21
mansikka 884, 1030, 1064
mappi 857
maraton 413
maratonjuoksu 413
margariini 767
marja 1064
marjastaa 884
marjastus 884
marjojen keruu 884
market 499
marketti 499
markka 92, 376
markkinat 1085
markkinointi 1085
marraskuinen 314, 1057
marraskuu 314, 1057
marraskuussa 314, 1057
marssia 1087
marssi 1087
masennus 319
masentua 319
masentuneisuus 319
masentunut 319
matemaatikko 1170
matemaattinen 1170
matematiikka 1170
matikka 1170
matka 809, 835
matkailija 326
matkailu 326, 854
matkalippu 885
matkapuhelin 872
matkata 809, 835
matkia 326
matkija 326
matkustaa 809, 835, 854
matkustaa autolla 406, 445
matkustaa hissillä 853
matkustaa laivalla 195
matkustaa lentokoneella 

918
matkustella 854
matto 198
maukas 52, 589
maukkaus 52
mauste 350
mauton 738
me 788
mehiläinen 1183
mehu 39

meinata 933
me kaksi 788
melankolia 429
melankolinen 429
melankolisuus 429
melkein 697
melkein lopussa 1190
menehtyä 323
mene ja tiedä 709
menestys 643
menestyä 643
menetellä 191
menetetty 1159
menettää 1159
menettää henkensä 323
menettää hermonsa 635
menettää kuulonsa 1099
menettää kuulonsa vähitel-

len 1099
menettää malttinsa 635, 

959, 988
menettää nopeasti kuu-

lonsa 1099
menettää sydämensä jolle-

kin 1143
menetys 1159
menkat 570
menkut 570
menneinä aikoina 25
menneisyydessä 25
menneisyys 25, 83
mennyt 24
mennyttä 1159
mennä 73, 865
mennä autolla 406, 445
mennä avioon 1208
mennä eteenpäin 330
mennä hajalle 423, 970
mennä hissillä 853
mennä hukkaan 1160
mennä hämilleen 945
mennä kihloihin 669
mennä kiinni 133
mennä koisaamaan 799
mennä koisimaan 799
mennä kotiin 26
mennä käymään 649
mennä levolle 796, 799
mennä maata 799
mennä maate 799
mennä makuulle 796, 799
mennä metsään 911
mennä mynkään 222, 911
mennä myttyyn 222, 911
mennä mönkään 222, 911
mennä naimisiin 1208
mennä noloksi 945
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mennä nukkumaan 799
mennä petiin 799
mennä pieleen 222, 911, 

1160
mennä pilalle 1160
mennä pitkäkseen 796
mennä pitkälleen 796
mennä poikki 664
mennä punkkaan 799
mennä päin honkia 911
mennä päin mäntyä 911
mennä päin seiniä 911
mennä pötkölleen 796
mennä rikki 423, 1062
mennä ristiin 702
mennä sänkyyn 799
mennä tuusan nuuskaksi 

970
mennä vihille 1208
mennä vikaan 911
mennä yli hilseen 1023, 

1123
mennä yli ymmärryksen 

1023
mennä yöpuulle 799
meno 73, 865
mensat 570
mensikset 570
menstruaatio 570
merellinen 1017, 1116
meri 1017, 1116
merkata eniten 548
merkille pantava 637
merkillinen 402, 691, 1147
merkittävyys 637
merkittävä 637
merkityksellinen 548, 550, 

637
merkityksellisyys 637
merkityksetön 276, 277, 925
merkitys 550
merkitä 550
merkitä eniten 548
merkki 438
merkkivalo 1156
mesikämmen 248
messut 186
mestari 294
mestarillinen 294
metalli 656
metallinen 656
metri 522
metrinen 522
metro 838
metrojuna 838
metsikkö 706
metsä 706

metsäinen 706
miehekäs 433
miehinen 433
miehuullinen 433
mieleenjohtuma 544
mielekkyys 717
mielekäs 240, 717
mielellään 49
mielenkiinnoton 492, 607
mielenkiintoinen 690, 893, 

1037
mielenkiintoisuus 1037
mielenvirkistys 11
mielettömyys 377, 558
mielettömän halpa 1190
mielettömän kallis 523
mielettömästi 51
mieletön 377, 558, 1129
mieli 717, 933
mieli- 16
mielihyvin 49
mielijohde 544
mieli kevenee 48
mieli keventyy 48
mielipide 310
mielipuoli 377, 558
mielipuolinen 377, 558
mielipuolisuus 558
mieliä 49
miellyttävyys 1105
miellyttävä 1105
mies 433, 1025, 1197, 1208
miespuolinen 1025
miesystävä 498
mietintä 543, 933
mietiskellä 933
mietiskely 933
miettiä 543, 933, 1006
migreeni 858
mikrobi 1157
mikro-organismi 1157
miksi 615, 1205
mikä 614
mikäli 709
millainen 1205
milloin 1141
millä keinoin 1205
millä lailla 1205
millä perusteella 615
millä tavalla 1205
millä tavoin 1205
min 1111
ministeri 1040
ministeriö 1040
minkälainen 1205
minkä takia 615, 1205
minkä tähden 615, 1205

minkä vuoksi 615, 1205
minuutti 1111
-minuuttinen 1111
mirri 136
miss 1036
missi 1036
missä 614, 619
mistä syystä 615
misu 136
miten 1205
mitenkä 1205
miten monta 957
miten paljon 957
mittaan 113
mittari 928
mittariauto 928
mitä 614
mitä kuuluu 576
mitä milloinkin 229
mitä siitä 922
mitättömän pieni 586
mitättömän vähän 586
mitätöidä 645
mitätöinti 645
mitätön 276, 277, 586, 645, 

925, 1203
mitätöntää 645
mitä varten 615
mk 376
moderni 773
moite 363, 628, 1045
moitiskella 628
moittia 363, 628, 1045
moka 763
mokata 763
molemmat 788, 790
mollata 363
mollottaa 907
monasti 677
monenlainen 715
monenlaisia 715
monenmoinen 715
monenmoisia 715
monensorttinen 715
monesti 677
monet 1020
monia 1020
moni 1020
monikko 1020
monikkomuoto 1020
monilukuinen 1020
moninainen 715
monipuolinen 978
monotoninen 492
monta 978, 1020
montako 957
monta kuukautta 121

monta sorttia 715
montteerata 803
montteeraus 803
monttööri 803
moottori 407, 621, 1008
moottoripolkupyörä 1065
moottoripyörä 400
mopedi 1065
mopo 1065
morkata 363, 1045
morsian 498
morsius- 1117
morsmaikku 498
motelli 976
motskari 400
muassa 693
muija 379, 386
muinainen 25
muinais- 25
muinaisuus 25
muinoin 25
muistaa 425, 543, 547
muistella 425, 543, 1006
muistella jotakin 547
muistelu 425, 543
muisti 425
muisto 425
muistua 544
muistua mieleen 544, 547
muistuttaa 292
muistuttaa jotakin 302
muistuttaa jotakuta 292
muistutus 292
mukaan 693
mukana 693
mukava 1105, 1109
mukavuus 1105
mukavuuslaitos 53, 1122
muki 351, 352
mukiinmenevä 191
muksu 58
muksut 59
mukula 58
mukulat 59
multa 1112
mummeli 386, 1026
mummi 386, 1026
mummo 386, 1026
mummu 386, 1026
muna 631, 763
munat 631, 763
munata 763
munaus 763
muodikas 773
muodinmukainen 773
muori 379, 386
muoti 773
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murehtia 429
murehtiminen 429
murha 490
murhata 490
murhe 429
murheellinen 429
murskaantua 970
murskata 970
museo 186
musta 2
mustankipeys 580, 748
mustankipeä 580, 748
mustasukkainen 580, 748
mustasukkaisuus 580, 748
mustikanpoiminta 5
mustikka 5, 884
mustuus 2
mut 457
mutsi 516
mutta 457
muu 630, 667, 714
muualla 630
muualle 630
muualta 630
muuan 613
muuanne 630
muunlainen 714
muun muassa 278
muut 630, 667
muuta 667
muuten vain 1167, 1178
muutos 536
muuttaa 412, 536
muuttaa maahan 412
muuttaa maasta 412
muuttaa täysin 536
muuttaja 412
muutto 412
muuttua 536
muuttua kokonaan 536
muuttua läpikotaisin 536
muuttua täysin 536
myllerrys 1084
myrkky 405
myrkyllinen 405
myrkyn vihreä 106
myrkynvihreä 424
myrkytys 405
myrsky 420
myrskyilma 420
myrskyinen 420
myrskyisä 420
myrskysää 420
myrskytuuli 420
myrskytä 420
mystinen 117
myydä 125

myyjä 125
myyjäiset 125
myymis- 125
myymälä 499
myynti 125
myöhemmin 22, 147, 148
myöhemmäksi 147
myöhempi 22
myöhä 147
myöhäinen 147
myöhäis- 147
myöhälle 147
myöhällä 147
myöhässä 147
myöhästellä 147
myöhästyä 147
myöhästyä pahasti 147
myöhästyä reilusti 147
myöhään 147
myöntymys 503
myöntyvä 503
myöntyväinen 503
myöntyä 503, 768
myöntää 503, 682
myöntää syyllisyytensä 682
myös 826
myötä 693
myötäänsä 677, 818
mäihä 46
mämmi 605
mäntti 355
mänty 757
mäntyinen 757
mäntypuinen 757
märkyys 1092, 1093
märkä 1092, 1093
mäsis 46
mättää 912, 1154
määrä 1020
määrätä 595, 604
määräys 595, 604
möhliä 763
möhläys 763
mökki 996
möllöttää 907

 

N

 

naama 608
naapuri 143, 662, 698
naapuruus 662
naaras 289
nahjus 977
nahka 436
nahkainen 436
nahkea 1092
naida 80, 437, 1208
naima- 1208

naimisiinmeno 1208
nainen 289
nainti 80, 437
nainut 1208
nais- 289
naispuolinen 289
naisystävä 498
nakki 906
nakkimakkara 906
naku 989
nakuna 989
nakupelle 989
nakupellenä 989
nalle 248
nallikka 508
namu 656, 760
napata 793, 1048
napata kuva 901
napero 58
naperot 59
nappi 725
nappula 508
narrata 350, 938
narttu 289
naru 1214
naskali 508
nassikka 508
nassu 282
nasu 282
nauraa 469
naurahdus 469
naurahtaa 469
naurattaa 515
naurettava 469
nauru 469
nauta 908
nautinnollinen 324
nautinto 324
nautiskelija 324
nautiskella 324
nautiskelu 324
nautittava 324
nauttia 324
nauttia ateria 772
nauttia ehtoollista 859
nelikulmio 899
neliö 899
neliökilometri 899
neliömetri 899
nenä 581
nenä vuotaa 875
nero 1140
nerokas 1140
nerokkuus 1140
nerous 1140
neula 1196
neule 711

neuloa 711, 1196
neutraali 333
neuvoa 369
neuvo 1174
neuvoa 1174
neuvoja 369
neuvola 827
neuvonta 369
neuvot 369
neuvotella 683
neuvoton 1086, 1118
neuvottelu 683
neuvottomuus 1086, 1118
niellä 381
nihkeys 1092
nihkeä 1092
niin 362, 819, 1219
niinhän sen täytyy olla 792
niinhän se on 792
niin juuri 1219
niinku 302
niin kuin 302
niinkö 691
nimekäs 574
nimenomaan 792
nimi 639
nimike 639
nimikirjoitus 800
nimittää 599
nimitys 639
nimmari 800
nimppari 800
niukasti 586
niukempi 1018
niukka 50
noin 69, 155
noitua 828
nokka 581
nokkamies 687
nokkela 1140
nokkeluus 1140
nolo 267, 945
nolostua 267, 945
nolostunut 945
nolostuttaa 267, 945
nolottaa 267
nopea 648, 699, 1052
nopeasti 648, 699, 1015, 

1052
nopeus 1052
nopsa 1052
nopsasti 1052
normaali 190, 771
normaalisti 190
normaalius 771
noudattaa 686
noukkia marjoja 884
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nousta 810, 843
nousta kuolleista 810
nousta mieleen 547
nousta pystyyn 810
nousta seisomaan 810
nousta vuoteesta 810, 843
nousta ylös 810, 843
nousta ylös sängystä 843
noutaa 1049
nouto 1049
nuha 875
nuhainen 875
nuhanenä 875
nuhdella 628
nuhteet 628
nuhtelu 628
nuija 355
nujertaa 446
nukahtaa 868, 1028
nukke 329
nukkua 796, 868, 1028
nukkua kuin tukki 1028
nukkua sikeästi 1028
nukkua syvää unta 1028
nukkumaanmeno 799
numero 958
nunna 769
nuora 1214
nuori 360, 774
nuoriso 360
nuoruus 360
nussia 80, 437
nuuka 1033
nuukailla 1033
nuuskia 903
nuuskija 903
nykyaikainen 773
nykyhetki 180
nykyisin 180
nykyään 180
nyppiä 1154
nyt 180
nyt juuri 180
nyysiä 1055, 1063
nyöri 1214
nähdä 781
nähdä itse 562, 754
nähdä omin silmin 562, 754
nähnyt yhtä sun toista 87
nähtävästi 245, 749
näin 819
näkemiin 782
näkemys 310
näki 783
näkkileipä 274
näkkäri 274
näkö 781

näköinen 608
näkökanta 310
näkökulma 310
nälissään 174
nälkä 174
nälkäinen 174
näpistys 1055
näpistää 1055
näpätä kuva 901
närkästys 1024
närkästyttää 1024
närkästyä 1024
närä 385
nätti 361, 588
näytellä 146
näytelmä 146
näytteillepano 186
näyttelijä 146
näyttely 186
näyttämötaide 146
näyttää joltakin 608
näyttää kuin 749
näyttää lupaavalta 921
näyttää pitkää nenää 934
näyttää siltä että 749
näyttää siltä että jotakin 

tapahtuu 749
näyttö 688
näyttöruutu 688
nöyrtyä 768
nöyrä 768

 

O

 

odottaa 65, 345, 950
odottaa lasta 950
odottaa vauvaa 950
odotus 345, 950
ohjaaja 369, 410
ohjata 369, 410
ohjaus 369, 410
ohje 257, 259, 296
ohjeet 259, 296
ohjeisto 257, 259, 296
ohjelma 257, 259, 296
ohjelmisto 257
oho 33
ohoh 33
ohukainen 119
ohukas 119
oikea 63, 84, 96, 753
oikeaan 96
oikealla 96
oikealla puolella 96
oikealle 96
oikeanlainen 63, 84
oikeanpuoleinen 96
oikea puoli 96

oikeasti 63, 84
oikeellinen 84
oikeellisuus 84
oikein 63, 84
oikeisto 96
oikeistolainen 96
oikeus 63, 84
oitis 1015
oiva 30
oivallisesti 30
oivaltaa 1010
ojentaa 411, 628
oksennus 1031
oksentaa 1031
oleellinen 548
ole hiljaa 591
ole hyvä 66
olematon 586
olemattoman vähän 586
olennainen 548
oletettavasti 245, 749, 860
olettaa 860, 1200
olettamus 860
oletus 860, 1200
olisitko niin kiltti 16
olisitko niin ystävällinen 16
olisi välttämätöntä 451
oli täpärällä 697
olkaa hyvä 66
olkaa hyvät 66
olla 250
olla alla päin 429
olla asioilla 683
olla aterialla 772
olla avioliitossa 1208
olla aviossa 1208
olla eläkkeellä 883
olla esillä 234
olla esiteltävänä 186
olla esitteillä 186
olla estynyt 878
olla harmissaan 1024
olla hermona 959
olla hiljaa 591
olla hintana 92
olla häpeissään 267
olla ihan pihalla 1086
olla ihastunut johonkin 427
olla ikionnellinen 842
olla ikävissään 429
olla ilmiliekeissä 227
olla iloissaan 842
olla jaloillaan 805
olla jollakin kannalla jon-

kin suhteen 310
olla jollekulle oikein 64
olla jonkin hintainen 92

olla jonkin kaltainen 302
olla jonkinlainen tavoiltaan 

209
olla jonkin orja 403
olla jonkin painoinen 192
olla jonkin seikan orjuut-

tama 403
olla jonkin tapainen 302
olla jonkun kanssa 755
olla jonkun tiedossa 9
olla kiikissä 403
olla kiltisti 16
olla kimpassa 755
olla kotona 184
olla koukussa 403
olla koulussa 594
olla kova ryyppäämään 914
olla kuin puulla päähän 

lyöty 1000
olla kunnolla 16
olla kuskina 408
olla kylmissään 415
olla levolla 796
olla lomalla 81, 179
olla loppu 123
olla lätkässä 1143
olla lääpällään 1143
olla makuulla 796
olla matkoilla 854
olla mielessä 547
olla muistissa 547
olla muodissa 773
olla muotia 773
olla mustikassa 5
olla naimisissa 1208
olla nimeltään 639
olla näkemässä kun jotakin 

tapahtuu 562, 754
olla näytillä 234
olla näytteillä 186, 234
olla oikeassa 63, 84
olla olemassa 250
olla olevinaan 830
olla onnensa kukkuloilla 

842
olla opiksi 64, 1166
olla pahoillaan 429
olla pahoilla mielin 943
olla paksuna 950
olla perillä 3, 9
olla perseestä 738
olla pihalla 1023, 1123
olla pihalla kuin lumiukko 

1086
olla pihkassa 1143
olla pitkällään 796
olla pitkänään 796
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olla puhelimessa 909
olla puhumatta 591
olla pyykillä 439
olla pötköllään 796
olla raskaana 950
olla retkussa 1143
olla riemuissaan 842
olla ristiriidassa jonkin 

kanssa 702
olla sairaana 365
olla selvillä 3, 9
olla sijaisena 678
olla silminnäkijänä 562, 

754
olla sukua 335
olla sukupuoliyhteydessä 

80
olla suostumatta johonkin 

919
olla sydän syrjällään 427
olla syynä johonkin 1153
olla tapana 209
olla tauolla 98
olla tietoinen 3, 9
olla tilaa 1130
olla todistamassa 562, 754
olla toistuvasti myöhässä 

147
olla tolpillaan 805
olla toteamassa kun jotakin 

tapahtuu 562, 754
olla tukena 393
olla ulalla 1023, 1086, 1123
olla ummella 874
olla unessa 868, 1028
olla usein myöhässä 147
olla uskossa 551
olla vaiti 591
olla vaivaksi 144
olla vastuussa 91, 100, 752
olla vastuussa itsestään 679
olla velkaa 428
olla viluissaan 415
olla voimassa 409
olla yhdessä 755
olla yhdynnässä 80, 437
olla ymmällä 1023, 1123
olla äimänä 1000
olla ällikällä lyöty 1000
olohuone 55
olo kevenee 48
olo keventyy 48
olut 847
oma 45
omaksua 1164
omalaatuinen 691
omapa on asiasi 679

omaperäinen 691
omapäinen 272, 471, 553
omapäisyys 272, 471, 553
omena 1027, 1083
omin avuin 473, 679
omin luvin 468
omin neuvoin 473, 679
omin päin 473, 679
omintakeinen 691
omistaa 250
omistusasunto 86
omituinen 402, 691, 1147
ommella 230, 1196
ommella käsin 1196
ompelija 230, 1196
ompelu 230, 1196
on aikaa 1130
ongelma 726
onginta 689
on kerrottu 560, 565
onkia 689
onki 689
onkija 689
on kokenut jotakin 644
on kuullut 560, 565
on lupa 503
on luvallista 503
on mahdollista 642, 1050, 

1051, 1067
onnea 60, 770
onneksi olkoon 60, 770
onnellinen 46, 173
onnellinen yhteensattuma 

1215
onnentoivotukset 770
onnentoivotus 60, 770
onneton 583, 738, 1119
onnettomuus 641, 941
onni 46, 173
onnikka 327, 851
onnistua 1066
onnistua juuri ja juuri 1210
onnistua nipin napin 1210
onnistua nippa nappa 1210
onnistua täpärästi 1210
onnitella 60, 770
onnittelu 60, 770
onnittelut 770
on nähnyt 783
on pakko 671
on pakollista 671
on saanut tietää 560, 565
on sallittua 503
on suorittanut jotakin 644
on tehnyt jotakin 644
on välttämätöntä 671
opas 369

opastaa 369, 1174
opastus 369, 1174
ope 1175, 1188
opetella 1165
opettaa 1174, 1175
opettaja 1175, 1188
opettelu 1165
opetus 1174, 1175
opetusaine 898
opinnot 1165
opinto- 1165
opiskelija 1165
opiskella 1165
opiskelu 1165
opisto 1172
oppi 1164
oppia 1164
oppiaine 898
oppikoulu 1172
oppilaitos 211
oppilas 489
oppitunti 653
oranssi 1102, 1152
oranssiin vivahtava 1102, 

1152
oranssinen 1102, 1152
oranssinsävyinen 1102, 

1152
oranssin värinen 1102, 1152
oranssinvärinen 1102, 1152
orava 167
organisoida 183, 202
organisointi 183, 202
ori 632
orja 403
orjuus 403
orjuuttaa 403
orpo 620
orvokinsininen 747
osa 104
osaamaton 1086, 1118
osaamattomuus 1086, 1118
osaava 294
osake 86
osakehuoneisto 86
osakeyhtiö 86
osakkuus 86
osaksi 104
osallistua kulkueeseen 1087
osallistua marssiin 1087
osamaksu 132
osapuilleen 155
osasto 370
osata 430, 1050, 1051
osin 104
osoite 314, 798
osoittaa todeksi 766

ostaa 483
ostaja 483
osto 483
ostos 483
otaksua 860, 1200
otaksuma 1200
otaksuttavasti 245, 749, 860, 

1200
otsikko 898
otso 248
ottaa 1048
ottaa aivoon 949, 1024, 

1154
ottaa asiat kevyesti 1177
ottaa aurinkoa 939
ottaa aurinkokylpy 939
ottaa hengiltä 490
ottaa huomioon 13
ottaa itseensä 943
ottaa kiinni 1094
ottaa koppaan 1154
ottaa koteloon 1154
ottaa kunnon känni 914
ottaa kupoliin 1154
ottaa känni 914
ottaa kännit 914
ottaa loparit 891
ottaa lopputili 891
ottaa nokkaansa 943
ottaa nokkiinsa 943
ottaa ohimoon 1154
ottaa opikseen 1166
ottaa pannuun 1154
ottaa perseet 914
ottaa pitkät 865
ottaa puhelu 909
ottaa pulttia 988
ottaa päähän 552, 949, 1024, 

1154
ottaa rennosti 11, 179
ottaa selvää 850, 855, 974
ottaa vaarin 1166
ottaa valokuva 901
ottaa vastaan 430, 1096
otto 1048
oudoksua 691
outo 402, 691, 1147, 1148
ovela 720
ovi 134
ovikello 478

 

P

 

paahde 705
paahtaa 705
paahteinen 705
paasata 85
paasto 174
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paastota 174
paatti 196
paha 583
pahaa 722
paha 722, 876, 877
pah 925
paha mieli 943
pahanilkinen 877
pahankurinen 685
pahankurisuus 685
pahannäköinen 861
pahansisuinen 1042, 1070
pahantuulinen 1042, 1070
pahasti myöhässä 147
pahastua 943
pahentua 1160
pahoinvointi 1031
pahoitella 429
pahoittaa mielensä 943
paholainen 828
pahuus 583, 876, 877
paikka 88
paikkansapitämätön 583
paikkansapitävyys 765
paikkansapitävä 84, 765, 

766
paikkeilla 69
paikkeille 69
paikkeilta 69
painaa 192, 328
painava 328
painavuus 328
paino 328, 638, 736
painottaa 638
painotus 638
painua pehkuihin 799
paistaa 119
paistaa grillissä 791
paistaa nuotiolla 791
paistaa pannulla 119
paistaa takassa 791
paistaa täydeltä terältä 705
paistaa uunissa 102
paistatella auringossa 939
paistattaa päivää 939
paisutella 1180
paita 982, 983
pakahtua onnesta 842
pakarat 1089
pakerrus 1038
pakertaa 1038
paketti 218
pakista 599, 981
pakkanen 1032
pakkas- 1032
pakko 671
pakollinen 451, 671

pakon edessä 380
pakottaa 858
pakottaa itsensä 380
pakottaa tekemään 595
pakotus 858
paksunahkainen 670
pala 899
palaa 128, 227, 1047
palata 303
palata mieleen 547
palata takaisin 303, 341
palautua 303
palautua mieleen 544, 547
palella 415
paleltaa 415
palikka 899
paljo 51
paljolti 51
paljon 51, 978, 991, 1020
paljon aikaisemmin 152
paljon erilaisia 715
paljonko 957
paljon kokenut 644
paljon nähnyt 87
paljous 1020
palkinto 787
palkka 1169
palkkio 1169
pallo 338
pallon muotoinen 338
palo 128, 227
paloauto 1156
palturi 938
paluu 303
palvata 1047
palvattu 1047
palvelija 79
palvella 79
palvelu 79
palvelus 79
palvelusväki 79
palvelut 79
palvi- 1047
pamahdus 414
pamahtaa 414
pamaus 414
pamppu 476, 687
pankki 93
pankkikonttori 93
pankkitili 1202
panna 80, 437
panna alta lipan 915
panna halvalla 915
panna itsensä tekemään 380
panna järjestykseen 111
panna kiinni 133
panna kokoon 256

panna kuntoon 160
panna kädet ristiin 1082
panna maate 799
panna omiaan 350, 1180
panna pahakseen 943, 944
panna säilöön 297, 299
panna talteen 297, 299
panna tekemään 595, 604
panna toimeen 183
panna vastaan 392, 399
pano 80, 437
paperi 527
paperinen 527
pappa 379, 386
papparainen 379, 386
pappeus 786
pappi 786
paraati 1087
parahtaa itkemään 735
parahtaa itkuun 735
parahtaa parkumaan 735
paraikaa 180
Parainen 832
paraiten 477
parannus 320
parantaa 320
parantua 320, 960, 987
parantunut 320, 960, 987
paras 477
paremmaksi 281
paremmin 281
parempi 281
parhaillaan 180
parhaimmin 477
parhain 477
parhaiten 477
pari 801
parillinen 801
parina 801
parissa 1114
paristo 832
paritella 437
parittelu 437
parjata 363, 1045
parkua 681
parku 735, 848
parkua 735, 848
parkuna 848
parvi 1081
parvi hyönteisiä 1098
paska 53, 738, 917
paskainen 917
paskamainen 917
paskantaa 917
passata 1209, 1212
passeli 1209, 1212
passi 389

passiivinen 333
pastori 786
pata 228
patikoida 839
patja 374
patteri 832
paukahdus 414
paukahtaa 414
paukaus 414
paukku 414
paussi 98
peffa 1089
pehmeys 373
pehmeä 373
pehmoinen 373
pehmyt 373
peili 72
peite 454
peitto 454
pelata 1176
pelata jääkiekkoa 538
pelata kiekkoa 538
pelata lätkää 538
pelata sakkia 1176
pelata shakkia 1176
peli 1176
pelko 921, 1211
pelkuri 921, 1211
pelkästään 482, 620
pelkäämätön 670, 988
pelokas 921, 1211
peloton 670, 988
pelottaa 921, 1211
pelottomuus 670, 988
pelto 640
peluu 1176
pelätä 921, 1211
pemppu 1089
penikat 59
penikka 58
penis 631
penni 606
pennut 59
penska 58
penskat 59
pentu 58
peppu 1089
perehtynyt 3
perhe 737
perille 311
perille asti 311
perille saakka 311
perinne 322
perinpohjaisesti kyllästy-

nyt 949
perinteet 322
perintö 86
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periodi 113
perjantai 1218
perjantaina 1218
perjantainen 1218
perkele 828
perkeleellinen 828
perkeleenmoinen 828
perkeleesti 828
permanto 260
persaukset 1089
perse 1089
perso 1077
persukset 1089
persuukset 1089
perua 645, 666
peruna 652
peruskoulu 99, 390
perusta 391
perustaa 391
perustaja 391
perustamis- 391
perustava 391
peruste 91, 100
perustus 391
peruuntua 645, 666
peruuttaa 645, 666
peruutus 645, 666
perä 1089
perästä 22, 269
perästäpäin 148
peräytyä 333
peräänantamaton 182, 272, 

553
peräänantamattomuus 272
perääntyä 333
pestä 439
pestä astioita 442
pestä pyykkiä 439
pesu 439
pesuhuone 447
pesukone 440
pesula 439
peti 820, 821
petkuttaa 844
petkuttaja 844
petkutus 844
peto 1029
petoeläin 1029
petollinen 720, 844
petos 844
petraantua 320
petraantunut 320
petrata 320
petraus 320
petturi 844
pettymys 29
pettyneisyys 29

pettynyt 29
pettyä 29
pettäjä 844
pettämätön 84
pettää 844
petäjä 757
petäjäinen 757
peura 980
piakkoin 269, 699, 708
pian 269, 648, 699, 708, 1015
pidätellä naurua 515
pidättää 1094
pidättää naurua 515
pidätys 1094
pielus 18
pieneliö 1157
pienennys 295
pienentynyt 1018
pienentyä 295, 1021
pienentää 1021
pienetä 295, 1021
pieni 1203
pienokainen 212, 827
piha 246
pihamaa 246
pihatalkoot 1078
pihdata 919, 1033
pihi 1033
pihistellä 1033
pihistää 1055, 1063
pihkaantua 1143
pihtari 919
pihvi 119
piika 79
piimä 36
piintynyt tapa 209
piirrellä 525
piirros 525
piirtely 525
piirtäjä 525
piirtää 525
piirustaa 525
piirustella 525
piirustelu 525
piirustus 525
piittaamaton 468, 571, 670
piittaamattomuus 670
pika- 1052
pikainen 1052
pikaisesti 1052
pikaistuksissa 1041, 1069
pikaistuksissaan 1041, 1069
pikajuoksu 194
pikapuoliin 269, 699, 708
pikimmiten 699, 1015
pikimusta 2
pikkiriikkinen 586

pikku- 1203
pikkuasia 1203
pikkuauto 406, 445
pikkujuttu 1203
pikkuriikkinen 586
pikkuvauva 212, 827
pila 426, 915
pilaantua 1160
pilaantunut 1160
pilailla 426, 915
pilailu 426
pilalla 1160
pilapuhe 426
piletti 885
pilkallinen 915
pilkata 915
pilkka 915
pilkkahinta 1190
pilkka sattuu omaan nilk-

kaan 942
pilkkopimeä 164
pilkulleen 973
pillerit 542
pillittää 681, 735
pillitys 681, 735
pillu 869
piltti 212, 827
pimahtaa 635, 959
pimeetä 552
pimeys 164
pimeä 164
pimeätä 552
pimppi 869
pimpsa 869
pinkaista 194
pinkaisu 194
pinkki 270
pinkoa 194
pinnistellä 381
pinnistellä muistaakseen 

1006
pipana 58
pipanat 59
pipi 365
pippalot 534
pippeli 631
pippuri 350
pippurinen 1041, 1069
piristyä 1201
piristää 1201
pirpana 58
pirpanat 59
pirssi 928
pirstoa 1062
pirteä 1201
piru 828
pirullinen 828

pirunmoinen 828
pisi 612
pissa 612
pissata 612
pissi 612
pistäytyä 616
pistää suu soukemmalle 

1034
pistää suu suppuun 1034
pistää tekemään 595, 604
pisu 612
pitkikset 178
pitkä aika 617
pitkälleen 796
pitkäpiimäinen 492, 607
pitkästynyt 492
pitkästyttävä 492, 607
pitkästyttää 492
pitkät housut 178
pitkäthousut 178
pitkäveteinen 492, 607
pitkäveteisyys 492
pitkään 617
pitsa 834
pitäisi 451
pitää 451, 555, 671
pitää hauskaa 1071
pitää huolta 1075, 1080
pitää jostakin 46, 427
pitää jotakin arvossa 206, 

743
pitää järjestyksessä 411
pitää kovasti 555
pitää kuiva puhe 85
pitää kurissa 411
pitää langat käsissä 410
pitää mielessä 425
pitää neuvoa 683
pitää ohjat käsissä 410
pitää ojennuksessa 411
pitää omana tietonaan 1034
pitää paikkansa 84, 766
pitää pilkkanaan 915
pitää pintansa 272
pitää pitkä puhe 85
pitää puhe 85
pitää päänsä 182, 553
pitää silmällä 845, 846
pitää suunsa kiinni 591, 

1034
pitää suu supussa 1034
pitää säästössä 299
pitää tallessa 299
pitää tauko 98
pizza 834
planeetta 338
pläsi 608
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pohdinta 543, 933
pohdiskella 543
pohdiskelu 543
pohtia 543, 933, 1006
poika 275, 508, 1025
poikakaveri 498
poikamies 481, 620
poikaystävä 498
poiketa 616
poikkeava 714
poikkeavuus 714
poikkeus 714
poikki 664, 804
poimia marjoja 884
poimia mustikoita 5
poiminta 884
poistaa 308
poistua 73, 865
poistunut keskuudesta 371
poliisi 474
poliitikko 710
poliittinen 710
poliklinikka 822
politiikka 710
polkea 419, 539
polkea polkupyörää 419, 

539
polkupyörä 419, 539
polkupyöränrengas 881
pollari 474
polle 632
pollea 830
polte 1047
poltella 1047
poltot 1047
polttaa 750, 1047
polttaa hihansa 988
polttaa päreensä 635, 959, 

988
polttaa tupakkaa 750
polttava 300
poltto 1047
polveutua 322
polveutuminen 322
polvi 322
pommi 414
pomo 476, 687
pompata pystyyn 810
pompata ylös sängystä 843
poni 632
ponnistella 381
porata 681, 735
porkkana 905
poro 980
poropeukalo 1086, 1118
porottaa 705
porotus 705

porsas 282
portaat 293
portaikko 293
poru 681, 735
porukka 1081
possu 282
posti 467
postilähetys 467
postimerkki 467
postitoimipaikka 467
postitoimisto 467
potea 365
potilas 365
pottu 652
potuttaa 1154
poukama 82
povi 325
-povinen 325
presidentti 1036
prikulleen 792
prillit 680
privaatti 473
probleema 726
probleemi 726
problemaattinen 726
projekti 807
pronssi 347
pronssinen 347
prätkä 400
pröystäillä 830
pröystäily 830
psykka 1108
psyko- 1107
psykologi 1108
psykologia 1108
psyyke 1107
psyykkinen 1107
pudistaa joku hereille 453
puhaltaa 1055, 1063
puhdas 109, 753
puhdistaa 111
puhdistus 111
puhe 85, 599
puheenjohtaja 593
puhelin 909
puhelinkoje 909
puhelinkone 909
puhella 599, 981, 1012
puhelu 909
puhtaan valkoinen 610
puhtaus 109
puhua 85, 599, 602, 603, 

1002
puhua ikävystyttävästi 85
puhua lööperiä 350, 938
puhua omiaan 350, 1180
puhua palturia 350, 938

puhua perättömiä 350, 938
puhua pitkäveteisesti 85
puhua pitkään 85
puhua puppua 350, 938
puhutaan 602
puinen 254
puiseva 492, 607
pujotella 837
pujottelija 837
pujottelu 837
pukeutua 986
pukeutuminen 986
pukimet 986
pukineet 986
puku 982
pula 1074, 1079
pullea 992
pullero 992
pullo 351, 352
pullukka 992
pulma 726
pulmakysymys 726
pulska 992
pulveri 1112
puna 724
punainen 724
punaiseen vivahtava 724
punaisuus 724
punakeltainen 1102, 1152
punerrus 724
punertaa 724
punertava 724
punerva 724
punkka 820, 821
punnita 192
punoa juonia 720
punoittaa 724
puntari 192
puntaroida 192
puola 596
puoleinen 76
puolella 76
puolet 104, 660, 665
puoli 76, 104, 660, 665
puoliaika 98
puoliksi 104, 660, 665
puoliso 1197, 1208
puolittaa 104, 660, 665
puoltaa 394
puolto 394
puolueeton 333
puolueettomuus 333
puolukka 596, 884
puolustaa kantaansa lop-

puun asti 272
puolustusvoimat 448
puppu 938

pupu 777
pupujussi 777
puraista 1029
purkki 352
purnukka 352
purppura 747
purppuranvärinen 747
purra 1029
pusakka 449, 983
pusero 449, 983
puu 254
puuha 235
puuhata 235
puukko 668
puuro 387
puurtaa 1038
puusee 53, 1122
puute 1074, 1079
puutteellinen 50, 1074
puuttua 1074, 1079
puuttua asiaan 1094
pyh 925
pyhyys 205
pyhä 47, 205
pyhäkkö 920
pyhänä 47
pyhäpäivä 47
pyhäpäivänä 47
pyhättö 920
pykälä 730
pylly 1089
pyrintä 1037
pyrkimys 1037
pyrkiä 1037
pyrky 1037
pyrskiä 469
pyrähdys 194
pyrähtää 194
pystyssä 805
pystyvyys 294
pystyvä 294, 1051
pystyä 430, 1050, 1051, 1066
pysytellä hereillä 900
pysytellä valveilla 900
pysyvä 663
pysyä 65
pysyä hereillä 900
pysyä kannassaan 272, 553
pysyä kotona 184
pysyä lujana 272, 553
pysyä päätöksessään 84
pysyä valveilla 900
pysähdyksissä 806
pysähdys 806
pysähtyneisyys 806
pysähtynyt 806
pysähtyä 805, 806, 1121
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pytyttää 1154
pyydellä 21
pyyhe 166
pyyheliina 166
pyyhällys 194
pyyhältää 194
pyykinpesu 439
pyykinpesukone 440
pyykki 439
pyykkikone 440
pyykätä 439
pyylevyys 992
pyylevä 992
pyyntö 20, 21
pyytely 21
pyytää 20, 21
pyytää anteeksi 15
pyytää tanssiin 793
pyöreys 992
pyöreä 992
pyörittää bisnestä 541
pyörryttää 931
pyörrytys 931
pyörä 400, 419, 539, 881
pyöräillä 419, 539
pyöräily 419, 539
pyöränkumi 881
pyöränrengas 881
pähkinä purtavaksi 509
pähkiä 1006
pähkäillä 1006
päihdyksissä 931
päihittää 446
päihtymys 931
päihtynyt 931
päin honkia 222
päin mäntyä 222
päin seiniä 222
päissään 931
päivitellä 691
päivittely 691
päivittäin 1141
päivittäinen 1141
päivystys 846
päivystäjä 846
päivystää 846
päivä 223
päiväkoti 224
päivällinen 772
päivällä 223
päivänpaiste 625, 705
päivänpaisteinen 625, 705
päivä paistaa 625, 705
päivää 61
pälkähtää päähän 544
pällistellä 907
pämpätä 914

pänniä 552, 949, 1154
pätevyys 294
pätevä 294
pääasia 548
pääasiassa 548
päähine 1
päähänpisto 544
päähänpälkähdys 544
päällikkö 476, 687
päämies 476
päänsärky 858
päänvaiva 509
pääsiäinen 187, 605
pääsiäis- 187, 605
pääsiäisenä 187, 605
päästä 22, 269
päästä helpolla 1061
päästä käymään 642
päästä pitkälle 643
päästä ripille 849
päästä tapahtumaan 642
päästä voitolle 446
päästä vähällä 1061
päästää ilma pois 490
päästää ilmat pihalle 490
päästää irti arjesta 11
päästää päiviltä 490
pääsylippu 885
päättyä 140
päättäjäis- 140
päättäjäiset 140
päättämättä 232
päättämätön 232
päättäväinen 84
päättää 124, 140, 389
päätyä ratkaisuun 142
päätös 140, 389
pöhkö 355, 932
pölhö 355, 932
pöljä 355, 932
pölkkypää 355, 932
pölliä 1055, 1063
pöllyssä 931
pöllö 355, 932
pölynimuri 533
pönkittää 393
pönäkkä 992
pöpö 1157
pötkölleen 796
pötköttää 796
pöyhkeillä 475, 830
pöyhkeily 830
pöyhkeys 475, 830
pöyhkeä 271, 475, 582, 830
pöytä 262, 263

R
raaka 463, 876
raakalainen 876
raakimus 876
raakuus 463, 876
raamattu 758
Raamattu 758
radio 1090
radiolaite 1090
rafla 976, 1161
raha 92
rahtunen 1190
raiskaaja 1126
raiskata 1126
raiskaus 1126
raitis 831, 873
raittius 831, 873
raivo 988
raivostua 959, 988
raivota 988
rajoittamaton 371
rajoittamatta 371
rajuilma 420
rakas 169
rakastaa 169, 555
rakastaja 80
rakastajatar 80
rakastella 80, 437
rakastelu 80, 437
rakastua 1143
rakastunut 1143
rakenne 256
rakennelma 256
rakennus 204, 256
rakentaa 256, 397
rakentaja 256
rakenteellinen 256
rakkaus 169
rankka 312
rankkuus 312
rannikko 82
ranska 6
Ranska 6
ranskalainen 6
ranskalais- 6
ranskan kieli 6
ranta 82
rapa 965
rapainen 965
rappuset 293
rasia 700
rasittava 509
rasittua henkisesti 319
raskas 328
raskaudenkeskeytys 491, 

969
raskaus 328, 950

rasva 767, 1112
rasvainen 767, 1112
ratkaisematon 232
ratkaiseva 142
ratkaista 142
ratkaisu 142
ratketa 142
ratkoa 142
ratto 1167, 1178
rattoisa 1106
rauha 261
rauhaisa 261
rauhallinen 261
rauhallisuus 261
rauta 441, 656, 760
rautainen 656
rautatie- 836
ravinto 1168
ravintola 976, 1161
ravistaa joku hereille 453
ravitsemusliike 1161
rehellinen 771
rehellisyys 771
rehennellä 271
rehentelijä 271
rehentely 271
rehti 771
rehtori 476
rehvakas 830
rehvastelija 271
rehvastella 271
rehvastelu 271
reilusti etukäteen 152
reilusti myöhässä 147
reipas 1011
reippaus 1011
reissata 809, 835, 854
reissu 809, 835
relata 11
remontoida 160
remontointi 160
remontteerata 160
remontteeraus 160
remontti 160
rempata 160
remppa 160
rengas 881
renki 433
rentoutua 11, 179
rentoutumisen vuoksi 11
repaleinen 1062
repo 284
repolainen 284
reppu 493
resepti 296, 971
respa 1096
restauroida 160
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restaurointi 160
resurssit 634
retkeillä 493
retki 493
riemastua 173, 842
riemastus 842
riemastuttava 1110
riemu 173
riemuissaan 173
riemuita 842
riemukas 46, 1110
riemullinen 173
riemunpurkaus 842
rientää 416
riesa 509
rietas 1120
rihma 1214
riidellä 702
riikinruotsalainen 368
riikinruotsi 368
riippuvainen 403
riippuvaisuus 403
riippuvuus 403
riitasointu 702
riittämiin 597, 598
riittämätön 1074
riittävä 1212
riittävän paljon 597
riittävästi 597, 598, 1212
riittää 597
riivaaja 828
riivattu 828
riivatunmoinen 828
riivatusti 828
rikas 978, 1039
rike 423, 1062
rikkaus 1039
rikki 423, 511, 970, 1062
rikkinäinen 423, 511, 1062
rikkoa 423, 970, 1062
rikkomus 423, 1062
rikkonainen 423
rikkoontua 423, 970, 1062
rikkouma 511
rikkoutua 423, 970, 1062
rikkoutuma 511
rikollinen 423, 1062
rikollisuus 423
rikos 423, 1062
rillit 680
rillutella 1071
rilluttelu 1071
rinnat 325
-rintainen 325
rintakoru 1186
rintamerkki 1186
ripari 849

ripeys 1052
ripeä 1052
ripeästi 1052
ripillepääsy 849
rippikoulu 849
rippis 849
risa 423, 1062, 1119
risainen 1062
riskaabeli 921
riski 921
riskialtis 921
risoa 949, 1154
risti 880
ristinmuotoinen 880
ristiriita 702
ristiriitainen 702
ristiä 305
ristiäiset 305
ristiä kädet 1082
rivakasti 1052
rivakka 1052
rivo 1120
rohkea 988
rohkeus 988
rohmu 1077
rohto 1195
roihu 227
roihuta 227
rokka 280
romahdus 222
romahtaa 222
romuttua 222
roska 937
roskainen 937
roskat 937
rotisko 1119
rotsi 449
rotta 696
rotu 370
rouva 1197, 1208
rovasti 786
rovio 227
ruikuttaa 21
ruikutus 21
ruinata 21
ruipelo 353
rukkaset 101
rukoilija 1076, 1082
rukoilla 21, 1076, 1082
rukoilu 21, 1076
rukous 1082
ruma 738, 861
rumannäköinen 861
rumilus 861
rumuus 861
runo 886
runsaammin 126, 995

runsaasti 51, 598, 978
runsas 51, 978
runsaslukuinen 1020
runsaus 1020
ruoanvalmistuohje 296
ruoanvalmistusohje 971
ruoho 963
ruoka 1168
ruokailla 772, 1168
ruokailu 772, 1168
ruokaohje 296, 971
ruokaresepti 296, 971
ruokoton 1120
ruoste 347
ruosteessa 347
ruosteinen 347
ruosteisuus 347
ruostunut 347
ruotsalainen 368
ruotsalais- 368
ruotsi 368
Ruotsi 368
ruotsin kieli 368
ruotsinkielinen 359
ruotsinmaalainen 368
ruotsinruotsalainen 368
ruotsin ruotsi 368
rupatella 981, 1012
rupattelu 981
rusina 1184
ruskea 346
ruskeaan vivahtava 346
ruskeahko 346
ruskehtava 346
rustailu 397
rustata 397
rutto 1157
ruuhka 993
ruuhkainen 993
ruusu 1046
ruusunkukka 1046
ruutu 688
ruveta 659
ryhmittymä 1081
ryhmä 1081
ryhtyä 659
rynnistys 194
rynnistää 194
ryssä 378
ryypiskellä 914
ryypiskely 914
ryypätä 914
ryypätä rankasti 914
ryöstäjä 1063
ryöstää 1063
ryöstö 1063
ryöväri 1063

ryövätä 1063
ryöväys 1063
rähjä 1119
rähjäinen 1119
räikeän oranssi 1102, 1152
räikeänoranssi 1102, 1152
räikeän punainen 724
räikeänpunainen 724
räikeän vihreä 106, 424
räikeänvihreä 424
räiskäle 119
räjähdys 414
räjähtää 414, 988
räkättää 469
rämä 1119
räväkkyys 1011
räväkkä 1011
rääkynä 848
rääkyä 848
räävi 1120
räävitön 1120
rääyntä 848
röttelö 1119
röyhkeä 468
rööki 750

S
s 734
saada 430, 1096
saada alkunsa jostakin 1153
saada ansaitsematonta etua 

1061
saada ansionsa mukaan 64
saada etua 1061
saada hyötyä 1061
saada jalat allensa 194
saada joku muistamaan 547
saada katua 942
saada kiinni 1094
saada koukkuun 793
saada kyllikseen 244
saada nenälleen 942
saada palkkaa 1060
saada se minkä ansaitsee-

kin 64
saada surmansa 323
saada tarpeekseen 244, 949
saada tartunta 1158
saada tehdä jotakin 503
saada tietää kuulopuheena 

602
saada tietää puskaradion 

kautta 602
saada vihiä jostakin 245
saada voittoa 1061
saakka 311
saamaton 977
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saamattomuus 977
saame 930
saamelainen 930
saamen kieli 930
saapaspari 135, 417, 422
saapikkaat 135, 417, 422
saappaat 135, 417, 422
saapua 311
saapua kotiin 26
saapua perille 311
saari 731
saarnata 85
saasta 937, 965
saastainen 937, 965
saaste 937, 965
saasteinen 965
saastunut 937, 965
saatana 828
saatananmoinen 828
saatanasti 828
saattaa 369, 642, 709
saattaa tiedoksi 292
saattaja 369
saatto 369
saattue 369
sadatella 828
sadattelu 828
sadatus 828
sade 1072
saha 105
saippua 337
sairaala 822
sairaalarakennus 822
sairaanhoitaja 756
sairaankuljetusauto 880
sairas 365
sairasauto 880
sairastaa 365
sairastua 364
sairastuminen 364
sairaus 365, 1157
saita 1033
saituri 1033
sakinpeluu 1176
sakki 1081, 1176
saksa 546
Saksa 546
saksalainen 546
saksalais- 546
saksan kieli 546
sakset 794
saksia 794
salaa 117
sala- 117
salaatti 856
salailla 117
salailu 117

salainen 117
salaisuus 117, 1034
salamana 1015
salamannopeasti 1015
salamyhkäinen 117
salaperäinen 117
salata 117, 1034
salaviha 385
salavihkaa 117
sallia 381, 503
sama 819, 826
samaan syssyyn 627
samankaltainen 816
samankaltaisuus 816
samanlainen 816, 819, 826
samanlaisuus 816
samassa 1015
samaten 819, 826
sammua 1121
sammuttaa 1121
sammutus 1121
samoin 819, 826
sana 887
sanoa 602, 603, 1002
sanoa ei 919
sanoa itsensä irti 891
sanoa joksikin 599
sanoa jollekin jotakin 292
sanomalehti 129
sanotaan 602
sanoutua irti 891
santa 1112
sapettaa 949, 1024, 1154
sarvet 979, 980
sarvi 979, 980
-sarvinen 979, 980
sataa 1072
sataa lunta 1019
satama 82
sateensuoja 530
sateenvarjo 530
sateinen 1072
satiirinen 915
sattua 641, 642, 941, 1127
sattua kovasti 1127
sattua makeasti 1127
sattua somasti 1215
sattua sopivasti 1215
sattuma 641
sattumalta 642
sattumoisin 642
sattumus 641
satu 426, 935
satuttaa itsensä 941
sauhu 1047
sauhuta 1047
sauna 382, 518

saunoa 382, 518
savi 1112
savu 1047
savuke 750
savustaa 1047
savustettu 1047
savuta 1047
savuttaa 1047
seinä 57
seisaalla 805
seisaallaan 805
seisaalta 805
seisahdus 806
seisahtaa 805, 806
seisahtua 805, 806
seisaus 806
seisoa 805, 806
seisokki 806
seisoma- 805
seistä 805, 806
sekapäinen 377, 558
sekasorto 1084
sekasortoinen 1084
sekasortoisuus 1084
sekoite 521
sekoittaa 521
sekoitus 521
sekopäinen 377, 558
sekopää 377, 558
seksi 740
seksikkyys 740
seksikäs 740
seksuaali- 740
seksuaalisuus 740
sekunti 734
selitellä 974
selittelevä 974
selittely 974
selittää 974
selitys 974
selkeys 973
selkeä 973
selkeästi 973
selko- 973
selkä 286
sellainen 819
selli 802
selvin päin 831, 873
selvitellä 974
selvittely 974
selvittämättä 232
selvittämätön 232
selvittää 855, 974
selvitys 974
selvyys 973
selvä 873, 973
selvästi 973

semmoinen 819
senkaltainen 819
sen kummempia mietti-

mättä 468
senlaatuinen 819
sen seitsemää sorttia 715
sen takia 1153
sen takia että 91, 100
sen tähden 1153
sen tähden että 91, 100
sentään 819
sen vuoksi 1153
sen vuoksi että 91, 100
se on kukkua 1128
se on sinun oma asiasi 679
se on sinun päänsärkysi 679
seos 521
seppä 398
serkku 741
seslonki 998
setä 114, 433
seura 896, 1081
seuraava 22, 148
seuraavaksi 148
seuraavana päivänä 573
seuraava päivä 573
seurakunnallinen 1005
seurakunta 1005
seurakuntalainen 1005
seurakuntasisar 769
seuranta 845, 846
seurassa 1114
seurat 1005
seurata 686, 845, 846
seurata jostakin 1153
seuraus 1153
seurue 1081
seurustella 755
seurustelu 755
seurustelukumppani 498
seurustelusuhde 755
shakinpeluu 1176
shakki 1176
shh 591
side 895
siekailematon 468
siellä täällä 1191
sielu 1107
sielunvihollinen 828
siemen 733
sieni 488
siepata 1048
sietää 381
sievyys 361
sievä 361, 588
signaali 438
sihteeri 759
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siima 1214
siinä ja siinä 191
siinä paikassa 1015
siipeillä 1061
siirtolainen 412
siisteys 109, 110
siisti 109, 110, 1129, 1213
siistiä 111
siitin 631
siitä huolimatta 819
siitäs sait 934
siitä syystä 1153
siitä syystä että 91, 100
siivota 111
siivoton 937, 1120
siivous 111
sijainen 660, 678
sijais- 660, 678
sijaistaa 678
sijaisuus 660, 678
sika 282
sikahalpa 1190
siksi 91, 100, 1153
siksi että 91, 100, 1153
sikäli kuin 709
silakka 661
silittää 441, 443
silitys 441, 443
silitysrauta 441
silli 661
silloin tällöin 1191, 1192
sillä 91, 100, 1153
sillä tavalla 819
silmä 561
silmäillä 163
silmäily 163
silmälasit 680
silmälläpito 845, 846
silmänräpäyksessä 648, 

1015
silti 819
siltä väliltä 191
simputtaa 487
simputus 487
sinerrys 718
sinertävä 577, 718
sinertää 577, 718
sinervä 577, 718
sini 577, 718
sininen 577, 718
sinipunainen 747
siniseen vivahtava 577, 718
sinisyys 577, 718
sinnikkäästi 381
sinnitellä 381
sipuli 510
sirkeä 1201

sisar 732
sisarus 732
sisko 732
sisu 553
sisukas 553
sisukkuus 553
sisulla 380
sisäkatto 266
sisällyksetön 123
sisällötön 123
siten 819
sitten 24
sittenkin 819
siunata 208
siunaus 208
sivakat 897
sivakoida 456
siveetön 1120
sivullinen 71
sivummalla 71
sivummalle 71
sivussa 71
sivuun 71
skeida 917
skeptinen 1013
sketsi 426
slalom 837
sohva 998
soida 727
soimata 363, 1045
soinen 188
soittaa 909
soittaa kännykällä 872
soittaa käsipuhelimella 872
soittaa matkapuhelimella 

872
soittaa puhelimella 909
soittaa puhelu 909
soitto 727
soittokello 478
sokeri 656, 760
solakka 353
solakkuus 353
solarium 939
solmio 892
solttu 448, 450
soma 588
sonta 53, 917
sontia 917
sontikka 530
sontsa 530
sopia 500, 800, 1209
sopimaton 1120
sopimus 500, 800
sopiva 1209, 1212
sopivasti 1212
sopivuus 1209

soppa 280
sori 15
sormiaakkonen 1053
sormiaakkoset 958, 1053
sormikkaat 101, 651
sormittaa 958, 1053
sormitus 958, 1053
sorry 15
sorsia 487
sorsinta 487
sortaa 486
sortaja 486
sorto 486
sosiaali- 393
sosiaalietu 393
sosiaalietuus 393
sotajoukko 448
sotajoukot 448
sotalaitos 448
sotamies 448, 450
sotapalvelus 448
sotapoika 448, 450
sotavoimat 448
sotaväki 448
sotilaallinen 448
sotilas 448, 450
sotku 937
sotkuinen 937, 965, 1119
sottainen 937, 965
soturi 450
sovelias 1209
soveltua 1209
soveltuvuus 1209
spesialisti 962
staili 1129
strategia 807
strateginen 807
stressaantua 319
stressaantunut 319
stressi 319
struktuuri 256
styylata 755
suhtautua 310
suhtautua huolettomasti 

1177
suhtautua kevyesti 1177
suhtautua kevytmielisesti 

1177
suhtautumistapa 310
suihku 1139
suivaantua 949
suivaantunut 949
sukkela 1052
sukkelaan 1052
suklaa 346
suksee 643
sukset 897

suksi 897
suku 301, 335
sukulainen 301
sukulaisuus 301, 335
sukupolvi 322
sukupuoliakti 80, 437
sukupuoli- 740
sukupuolisuus 740
sukupuoliyhdyntä 80, 437
sukupuoliyhteys 80, 437
sula 371
sulaa 371
sulattaa 381
sulautua 371
sulhanen 498
sulhasmies 498
sulho 498
suljettu 133
sulkea 133, 804
sulkea suunsa 591, 1034
sulkeutua 133
sulkeutunut 133
suloinen 588
sumeeta 552
sumeilematon 468
sumppi 401
sumu 216
sumuinen 216
sunnuntai 348, 383
sunnuntaina 348, 383
sunnuntainen 348, 383
sunnuntaisin 348
suo 188
suoda 503
suoja 306
suojata 306
suojelija 306
suojella 306
suojelu 306
suojelus 306
suola 350, 936
suolainen 936
suomalainen 723
suomalais- 723
suomen kieli 723
suomenruotsalainen 359
suomenruotsi 359
suomi 723
Suomi 723
suopa 337
suorittaa 235
suorittaa korvaus 460
suorittaa maksu 483
suoritus 235, 483
suoriutua hyvin 643
suosia 90
suosikki 90
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suosikki- 16
suosio 90
suositella 90
suosittaa 90
suosittelu 90
suosittu 90
suositus 90
suostua 503, 768
suostumus 503, 768
suostuvainen 503
suotta 276, 277
supistaa 1021
supistua 1021
sureva 429
surkea 738, 1119
surkean pieni 586
surkean vähän 586
surkutella 213
surkuttelu 213
surma 323
surmata 490
surmatyö 490
surra 429
suru 429
suruissaan 429
surullinen 429
surullisuus 429
surumielinen 429
susi 785, 1029
susihukka 785, 1029
sussu 498
suttuinen 937, 965, 1119
suunnattomasti 51
suunnilleen 155
suunnitella 807
suunnitelma 807
suunnittelu 807
suurempi määrä 995
suurenmoinen 1213
suurennella 1180
suurentua 995
suuressa määrin 51, 598
suureta 995
suuriarvoinen 1150
suuri määrä erilaisia 715
suurin osa 991
suurin piirtein 155
suu suppuun 1034
suuttua 988
suuttumus 988, 1041, 1069
suuttunut 1041, 1069
suutuksissa 384, 1041, 1069
suutuspäissä 384, 385, 1041, 

1069
suutuspäissään 384, 385, 

1041, 1069
suvaita 381

suvena 7
suvi 7
suvinen 7
Sveitsi 880
sveitsiläinen 880
sydämettömyys 876
sydämetön 876
sydämistyä 988
sydämmistyä 988
sydän 609
sydän kurkussa 427
sykkivä kivuntunne 858
syksy 156, 975
syksyinen 156, 975
syksyllä 156, 975
sylilapsi 212, 827
symboli 438
synkkyys 164
synkkä 164
synnyttää 170, 175
synnytys 170, 175
synttärit 176
syntymä 170, 175
syntymäpäivä 176
syntyä 170, 175
syreenin värinen 747
syrjintä 486
syrjiä 486
syrjähyppy 318
syrjäänvetäytyvä 333
sysimusta 2
systeemi 183, 807
systemaattinen 183
systemaattisesti 183
systemaattisuus 183
syttyä 1144
sytyttää 1010
syvän musta 2
syvänmusta 2
syvän punainen 724
syvänpunainen 724
syvän ruskea 346
syvän sininen 577, 718
syvänsininen 577, 718
syvästi masentunut 319
syy 91, 100, 1153
syyllinen 91, 100
syypää 91, 100
syys 156, 975
syys- 156, 975
syyskuinen 156, 975
syyskuu 156, 975
syyskuussa 156, 975
syyttely 694
syyttäjä 694
syyttää 694
syytön 1128

syytös 694
syödä 772, 1168
syödä illallista 772
syödä päivällistä 772
syönti 1168
syöttökananpoika 1125
sähkö 852
sähköinen 852
sähkönsininen 577, 718
sähkövirta 852
säihke 952
säihkyvä 952
säihkyä 952
säilyttää 299
säilyttää mielessä 425
säilyttää sellaisenaan 65
säilyä 65
säilöntä 297
säilöä 297
säkä 46
sänky 820, 821
sännätä 194
säntillinen 183
säntillisesti 183
säntillisyys 183
säntäys 194
särkeä 858, 970, 1047, 1062
särkeä päätä 858
särky 858, 1047
särkyä 423, 970
sättiä 363, 1045
sävy 967
sävyinen 967
säyseys 16
säyseä 16
sää 247, 264
säädytön 1120
säädös 259, 730
sääli 213
säälimättömyys 876
säälimätön 876
säälitellä 213
säälittely 213
sääliä 213
säännöllinen 183
säännöllisesti 183
säännöllisyys 183
säännöt 259
säännötön 229
sääntö 259
sääsket 1098
sääski 1183
säästeliäisyys 299
säästeliäs 299
säästyä joltakin 258
säästäjä 299
säästäväinen 299

säästäväisyys 299
säästää 297, 299
säästö 297, 299
säästöt 297
säätila 247, 264
söpö 588
söpöläinen 588
söötti 588
taajaan 677
taapero 58
taaperot 59
taas 341, 657, 1135
taatusti 182

T
t 626, 653, 728
tahallaan 487
tahallisesti 487
tahrainen 937, 965
tahraton 109
tahtoa 49
tahto 49
taide 744
taipua 768
taipua tekemään jotakin 

503
taitaa 430, 709, 1066
taitamaton 1086, 1118
taitamattomuus 1086, 1118
taitava 294
taitavuus 294
taiteellinen 744
taiteilija 744
taito 294
taituri 294
taiturillinen 294
taiturimainen 294
taituruus 294
taivaankansi 68
taivaansininen 577, 718
taivas 68
taivasalla 247
taivasalle 247
tajuta 1010
takaisin 303
takalisto 1089
takamukset 1089
takamus 1089
takapuoli 1089
takia 1153
takka 791
takki 449
takkuilla 912
taksi 928
taktiikka 807
taktinen 807
takuta 912

VKSK.book  Page 790  perjantai 8. toukokuu 1998  06:31



791

takuulla 182
tallentaa 297
tallettaa 297, 299
talletukset 297
talletus 297
tallustaa 214
tallustella 214
tallustelu 214
talo 204
talollinen 640
talonmies 79
talonpoika 640
taloudellinen 541
talous 541
talousarvio 395
talvella 452
talvi 452
talvinen 452
tammikuinen 62, 452
tammikuu 62, 452
tammikuussa 62, 452
tanakka 992
tanakkuus 992
tanssi 823
tanssia 823
tanssija 823
tantta 114
tantti 114
tapa 209
tapaaminen 703
tapaamis- 703
tapahtua 641
tapahtua sattumalta 642
tapahtuma 641
tapaturma 641, 941
tapaus 641
tappaa 490
tappio 1159
tappo 490
-tar 289
tarha 224
tarina 85, 935
tarinoida 85, 935, 981, 1012
tarinointi 981
tarjota 103, 234
tarjous 103
tarkalleen 792, 973
tarkastaa 850
tarkastaja 850
tarkastella 855
tarkasti 973
tarkastus 850
tarkistaa 850
tarkistus 850
tarkka 183, 973
tarkkaamo 845, 846
tarkkaan 973

tarkkailla 845, 846
tarkkailu 845, 846
tarkoin 973
tarkoittaa 550
tarkoituksellisesti 487
tarkoitus 550
tarmoton 977
tarmottomuus 977
tarpeeksi 597, 598
tarpeellinen 637, 1079
tarpeellisuus 1079
tarpeeton 276, 277
tarttua 1158
tarttua asiaan 1094
tartunta 1157, 1158
tartuntatauti 1157
tartuttaa 1158
tarve 948, 1079
tarvike 435
tarvita 948, 1079
tasan 665
tasapeli 665
taso 262
tassutella 214
tassuttaa 214
tassuttelu 214
tatti 488
tauko 98
taukoamaton 818
taukoamatta 818, 825
taulapää 355, 932
taulu 688
tauota 124
tauotta 825
tausta 83
tauti 1157
tavallinen 190, 771, 817
tavallisesti 190, 817
tavanmukainen 771
tavanomainen 190, 771
tavara 435
tavata 703
tavaton 462, 690
tavatonta 462
tavattoman paljon 51
tavu 887
teatteri 146
teatteriesitys 146
teatteritaide 146
te 788
tee 923
tee hyvin 66
teema 898
teeskentelemätön 771
tehdä 235, 397
tehdä abortti 491, 969
tehdä aviorikos 318

tehdä bisnestä 541
tehdä bänet 891
tehdä bänksit 891
tehdä diili 500
tehdä duunia 235
tehdä erehdys 279
tehdä erittäin kipeää 1127
tehdä huorin 318
tehdä jotakin helposti 904
tehdä jotakin huvikseen 11, 

1167, 1178
tehdä jotakin pokkana 670
tehdä jotakin ratokseen 

1167, 1178
tehdä jotakin rentoutuak-

seen 11
tehdä jotakin vaihtelun 

vuoksi 11
tehdä jotakin vasemmalla 

kädellä 1177
tehdä jotakin virkistyksen 

vuoksi 11
tehdä kiireellä 416
tehdä kipeää 941, 1127
tehdä kiusaa 487, 694
tehdä kovasti mieli 1035
tehdä käsitöitä 711
tehdä kömmähdys 279
tehdä loppu jostakin 804
tehdä mieli 49, 589
tehdä palvelus 79
tehdä pilaa 915
tehdä pilkkaa 915
tehdä sopimus 800
tehdä syrjähyppy 318
tehdä työtä 235, 397
tehdä vilppiä 720
tehkää hyvin 66
teho 634
tehtävä 235
teippi 496
te kaksi 788
tekniikka 807
teknikko 807
teknillinen 807
tekninen 807
tekno- 807
teko 235, 397
teko- 398
tekstari 910
teksti 964
tekstiili 522
tekstipuhelin 910
televisio 929, 1090
televisiokamera 864
telkka 929, 1090
telkkari 929, 1090

telkku 929, 1090
temppeli 920
tenava 58
tenavat 59
tentata 647
tentti 647
tenttiä 647
termi 887
terve 960, 987
terveellinen 960, 987
tervehdys 60
tervehtiä 60
tervehtynyt 960, 987
tervehtyä 960, 987
terveiset 60
terveisiä 60
tervejärkinen 717
tervejärkisyys 717
tervetullut 67
tervetuloa 67
terveyden- 960, 987
terveydenhoitaja 756
terveys 960, 987
terveysside 895
teräksinen 656
teräs 656
terävä 1140
terävä-älyinen 1140
testamentti 758, 800
testata 647
testi 647
teuras- 916
teuraskananpoika 1125
teurastaa 490
teurastamo 916
teurastus 490
tie 197
tiedot 3
tiedottaa 292
tiedotus 292
tiedustella 1137
tiedustelu 1137
tieliikenne 993
tienata 1060
tienoilla 69
tienoille 69
tienoilta 69
tietenkin 792
tieten tahtoen 487
tieto 3
tietoisuus 3
tietokone 4
tietous 3
tietoviisas 3
tietty 3, 613
tietysti 792
tietämiin 69
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tietämissä 69
tietämistä 69
tietämys 3
tietämättömyys 1073
tietämätön 1073, 1086
tietävä 3
tietää 3, 9
tietää paljon 3
tietäää entuudestaan 882
tiheästi 677
tiheään 677
tiimi 1081
tiistai 926
tiistaina 926
tiistainen 926
tiivis 874
tiketti 885
tila 343
tilaisuus 534
tilallinen 640
tilata 676
tilaus 676
tili 1169, 1202
tilinpito 1202
tilit 1202
tilkku 899
tinassa 931
tinkimättömyys 182, 674
tinkimätön 182, 674
tirskahdella 469
tirskua 469
tiskata 442
tiski 442
tismalleen 182
-tissinen 325
tissit 325
tiuhaan 677
tiukka 674
tiukkuus 674
tn 728
todella 30
todella huokea 1190
todella kallis 523
todella paljon 51, 1020
todella pätevä 294
todella taitava 294
todella vähän 586, 1190
todellinen 753
todellisuus 766
todenmukainen 766
todenmukaisuus 766
todennäköinen 749
todennäköisesti 245, 749, 

1200
todenperäinen 765, 766
todenperäisyys 765
todentaa 766

todistaa 766
todistaa omin silmin 562, 

754
todistaja 766
todiste 766
todistus 139
tohtori 761
toimeentulo 274
toimi 235
toimia 235
toimi 764
toimia sijaisena 678
toiminta 235
toimisto 759
toimittaa 1146
toimittaja 759
toimitus 759, 1146
toinen 630, 714
toipua 960, 987
toipunut 960, 987
toisaalla 630
toisaalle 630
toisaalta 630
toisenlainen 714
toiset 104, 630
toisinaan 1192
toissapäiväinen 779, 780
toissapäivänä 779, 780
toistaa 341
toistamiseen 341, 657, 1135
toisto 341
toistua 341
toistuvasti sama 342
toistuvasti samanlainen 

342
toive 345, 495
toiveikas 495
toiveita herättävä 921
toiveuni 1163
toivoa 345
toivo 345, 495
toivoa 495
toivomus 345, 495
toivottaa 495
toivottaa onnea 60, 770
toivottaa tervetulleeksi 67
toivottavasti 345, 495
toivotus 495
tokaista 603
tokaisu 603
toki 362
toljottaa 907
toljotus 907
tolkku 717
tolkuton 377, 558
tolkutonta 552
tollo 355, 932

tollottaa 907
tollotus 907
tolvana 355, 932
tomaatti 372, 1083
tomppeli 355
tomu 1112
tonni 728
tori 1085
toriaukio 1085
torjua 308, 392, 399, 919
torjunta 392, 399
torstai 927
torstaina 927
torstainen 927
torua 628
torumiset 628
torut 628
torvi 355
tosi 30, 753, 765, 766
tosi harmaa 1058
tosi kallis 523
tosi pimeä 164
tosi tumma 164
tosi vaalea 207
totella 686
toteuttaa 183
totta 765, 766, 1219
totta kai 792
tottelematon 685
tottelemattomuus 685
tottelevainen 686
tottelevaisuus 686
tottua 145, 150
tottumus 150, 209
tottuneisuus 150
tottunut 150
totutella 145
totuttaa 145
totuttautua 145
totuudellinen 765
totuudenmukainen 765
totuudenmukaisuus 766
totuus 765, 766
touhu 235
touhuta 235
toukka 212, 827
toukokuinen 751, 1151, 

1186
toukokuu 751, 1151, 1186
toukokuussa 751, 1151, 

1186
toveri 332
traditio 322
traktori 1014
treenata 151
treenaus 151
treeni 151

treenit 151
treffit 703
troppi 1195
tsekata 850
tsekkaus 850
tsiikata 789
tuhka 1112
tuhlaaja 1179
tuhlaavainen 1179
tuhlaavaisuus 1179
tuhlaileva 1179
tuhlailla 1179
tuhlari 1179
tuhlata 1179
tuhlaus 1179
tuho 970
tuhoisa 970
tuhota 970
tuhoutua 970
tuhruinen 937, 965
tuhti 992
tuijotella 907
tuijottaa 907
tuijottelu 907
tuijotus 907
tuima 409
tuiskeessa 931
tuittuilla 1042, 1070
tuittupäinen 1042, 1070
tuittupää 1042, 1070
tukala 459
tukea 393, 394
tukehtua 1043
tukehtumis- 1043
tukeva 992
tukevuus 992
tuki 393, 394
tukiainen 393
tukka 507
-tukkainen 507
tulehdus 1047
tulehtua 1047
tuleva 22, 23, 269
tulevaisuudessa 23
tulevaisuus 23
tuli 128
tulikuuma 300
tulinen 300
tulipalo 128, 227
tulipunainen 724
tulisi 451
tulistua 959, 988
tuliterä 774
tulkata 120, 137
tulkkaus 120, 137
tulkki 120, 137
tulla 451, 671
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tulla hämilleen 945
tulla kotiin 26
tulla kuuroksi 1099
tulla käymään 649
tulla mieleen 544, 547
tulla pannukakku 911
tulla perille 311
tulla sairaaksi 364
tulla sattumalta mieleen 

544
tulla susi 911
tulla tajuihinsa 1201
tulla takaisin 303
tulla vähitellen kuuroksi 

1099
tulo 1060
tulo- ja menoarvio 395
tulokseton 276, 277
tulot 274, 1060
tumma 164
tumma purppura 747
tummuus 164
tumpelo 1086, 1118
tumpula 1086, 1118
tumput 101, 650
tunari 1086, 1118
tunkkaantunut 874
tunkkainen 874
tunne 287, 316
tunnetila 287
tunnettu 3, 574
tunnit 654
tunnollinen 183
tunnollisesti 183
tunnollisuus 183
tunnus 438, 958
tunnusmerkki 438
tunnustaa 682
tunnustella 316
tunnustelu 316
tunnustus 682
tuntea 3, 287, 316, 882
tuntea helpotusta 48
tuntea himoa 1035
tuntea huojennusta 48
tuntea ylpeyttä 582
tunteja 654
tuntematon 1147, 1148
tuntemus 3, 316
tunti 626, 653
tuntia 654
-tuntinen 654
tuntu 287, 316
tuntua 316
tuntua helpolta 904
tuoda 1048, 1049, 1146

tuoda mieleen muistoja 
547

tuohtua 959, 988
tuohtumus 988
tuokion kuluttua 708
tuoksua 1104
tuoksu 1104
tuoksuinen 1104
tuoli 762
tuollainen 819
tuommoinen 819
tuonkaltainen 819
tuonlaatuinen 819
tuonti 1049, 1146
tuon tuostakin 677
tuore 774
tuossa tuokiossa 699, 708
tuosta vaan 468
tuota pikaa 699, 1015
tuote 435
tuottaa 397
tuottaa jollekulle päänvai-

vaa 509
tupakka 750
tupakoida 750
tupakoitsija 750
tupla 814
tuplasti 814
tuplata 814
tuplaten 814
turha 276, 277, 1160
turhaan 276, 277, 1160
turhanaikainen 276, 277, 

925
turhan päiten 276, 277
turhanpäiten 276, 277
turhanpäiväinen 276, 277
turhan takia 276, 277
turhuus 276, 277
turinoida 981
turismi 326
turista 981
turisti 326
turma 641, 941
turmeltua 1160
turva 306
turvaisa 306
turvallinen 306
turvallisuus 306
turvata 306
turvattu 306
turve 1112
tuska 940, 1127
tuskaantua 635, 959
tuskainen 940
tuskaisuus 940
tuskallinen 940

tuskastua 959
tuskissaan 940
tutia 868
tutkia 850, 855
tutkielma 855
tutkija 855
tutkimus 855
tutkinnallinen 855
tutkinta 855
tutkinto 855
tuttava 3, 882
tuttu 3, 882
tuulettaa 265
tuulettua 265
tuuletus 265
tuuli 237, 420
tuulinen 237, 420
tuultua 265
tuuma 933
tuumailla 543
tuumailu 543
tuumata 543, 933
tuumia 543, 933
tuumiskella 543, 933
tuuri 46, 704
tuutia 868
tv 929, 1090
TV 929, 1090
tyhjiö 874
tyhjyys 123
tyhjä 123
tyhjänpäiväinen 276, 277, 

925
tyhmeliini 355
tyhmyri 355
tyhmyys 355
tyhmä 355, 932
tykkänään 1016
tykyttävä särky 858
tykästyä 1143
tykätä 46, 427, 555, 1143
tykätä halpaa 944
tykätä kyttyrää 944
tykätä matalaa 944
tylsä 492, 607
tympiintynyt 244, 949
tympiintyä 949
tympiä 244, 492, 949
tympäistä 244, 492
tympääntynyt 244, 949
tympääntyä 244, 949
typerys 355
typeryys 355
typerä 355, 932
tyttö 275, 289, 947
tyttökaveri 498
tyttöystävä 498

tytär 275
tyydyttävä 249
tyydyttää 249
tyydytys 249
tyyli 334
tyylikkyys 334
tyylikäs 334, 1129
tyylisuunta 334
tyylitön 738
tyyneys 261
tyyni 261
tyyny 18
tyypillinen 753
tyyppi 370
tyystin 1016
tyytyväinen 249
tyytyväisyys 249
työ 235, 764
työkomennus 687
työläs 144, 459, 509
työlästyä 244
työlääntyä 244
työnjohtaja 687
työnteko 235, 397
työpaikka 764
työskennellä 235, 397
työskentely 235, 397
työstää 397
työstö 397
työteliäisyys 1038
työteliäs 1038
tähde 1130
tähdellinen 637
tähden 1153
tähdennys 638
tähdentää 638
tähteet 1130
tähti 655
täkki 454
tällainen 819
tällä hetkellä 180
tällä lailla 819
tällä tavalla 819
tällä tavoin 819
tämmöinen 819
tämänhetkinen 180
tämänkaltainen 819
tämänlaatuinen 819
tämänpäiväinen 181
tämän tästä 677
tämä päivä 181
tänä päivänä 181
tänään 181
-tär 289
tärinähälytin 675
täristin 675
tärkein 548
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tärkeys 637
tärkeä 548, 637, 1150
tärveltyä 1160
tärvätä 1179
tärväys 1179
tärähtänyt 377, 558
tärähtänyttä 552
täsmälleen 182, 792, 973
täsmällinen 183
täsmällisesti 183
täsmällisyys 183
täten 819
täti 114
tätä nykyä 180
täydellinen muutos 536
täydennys 1171
täydentää 1171
täynnä 127, 149
täysi 127, 149
täysikasvuinen 75
täysin 1016
täysin ansaitsematonta 

1128
täysin mahdotonta 721
täysin säännötön 229
täyttä puppua 1128
täyttä sontaa 1128
täyttä valetta 1128
täyttää vuosia 127, 149
täytyisi 451
täytyä 451, 671
töhryinen 937, 965
tökerö 738, 1119
tökkiä 912
tölkki 352
töllistellä 907
töllistely 907
töllätä 907
töllötin 929, 1090
töllöttää 907
töllötys 907
törkeä 1120
törky 937, 965
törkyinen 937, 965, 1119

U
udella 903
uhata 384, 385
uhitella 385
uhittelu 385
uhka 384, 385, 921
uhkaava 385, 921
uhkailla 384, 385
uhkailu 384, 385
uhkaus 384, 385
uhma 385
uhmakas 385

uhmata 385
uida 217
uima- 217
uimari 217
uinahtaa 868
uinti 217
uinua 868, 1028
ujo 268
ujostella 268
ujostelu 268
ujostuttaa 268
ujous 268
ukkeli 379, 386
ukki 379, 386
ukko 379, 386
ulko- 317, 339
ulkohuone 53, 1122
ulkoilla 171
ulkoilmaan 247
ulkoilmassa 247
ulkoilu 171
ulkoinen 71
ulkokatto 203
ulkomaalainen 317, 339
ulkomaalais- 317, 339
ulkomaan- 317
ulkomaat 317, 339
ulkomainen 317, 339
ulkona 247
ulkopuolella 71
ulkopuolelle 71
ulkopuolinen 71
ulkosalla 247
ulkosalle 247
ulommaksi 71
ulommas 71
ulompana 71
ulos 247
ulospäin suuntautunut 232
ulostaa 917
uloste 53, 917
ummehtunut 874
ummetus 874
umpio 874
uneksia 1163
uneksija 1163
uneliaisuus 1162
unelias 1162
unelma 1163
unelmoida 1163
uneton 900
unhoittaa 12
unhottaa 12
unhottua 12
uni 1162
unissaan 1162
unohdus 12, 556

unohtaa 12, 556
unohtua 12, 556
upea 1011, 1129, 1213
upeannäköinen 1129
upeus 1213
upouusi 774
uppiniskainen 471, 553, 685
uppiniskaisuus 471, 685
ups 33
upsis 33
upsista 33
ura 643
urhea 988
urheilija 501
urheilla 501
urheilu 501
urheus 988
urkkia 903
urkkija 903
uros 433, 1025
usea 1020
useanlaisia 715
useasti 677
useat 1020
useimmat 991
usein 677
uskallus 988
uskaltaa 988
usko 551, 860
uskoa 551, 860
-uskoinen 554
uskomaton 462, 690
uskomatonta 462
uskonnollinen 551
uskonto 554
uskoton 318, 844
uskottava 860
uskottomuus 318
uskova 551, 554
uskovainen 551, 554
usva 216
usvainen 216
uteliaisuus 903
utelias 903
utelija 903
utelu 903
uudelleen 341, 657, 1135
uudenaikainen 773
uudestaan 341, 657, 1135
uuni 102
uupua 1009, 1074, 1079
uupumus 1009
uupunut 1009
uuras 1038
uurastus 1038
uusi 774
uusia 341

uusinta 341
uusiutua 341
uutinen 367, 775
uutis- 367
uutiset 367, 775
uuttera 1038
uutteruus 1038
uutuus 774
uuvahtaa 1009
uuvuksissa 1009
uuvuttaa 1009

V
v 626
vaade 646
vaahdottaa 521
vaahdotus 521
vaaka 192
vaalea 207
vaaleanpunainen 270
vaaleanpunaiseen vivah-

tava 270
vaaleanpunertava 270
vaalean violetti 747
vaaleanvioletti 747
vaalentua 207
vaaleta 207
vaali 1173, 1193
vaalit 1173, 1193
vaara 921
vaarallinen 921
vaarallisuus 921
vaari 379, 386
vaasi 352
vaate 986
vaatelias 646
vaatetus 986
vaatia 646
vaatia aivotyötä 509
vaatimaton 50, 1203
vaatimus 646
vaativa 646, 674
vaativuus 674
vaatteet 986
vadelma 884
vaeltaa 839
vagina 869
vahdata 845, 846, 907
vahingoittaa 970
vahingoittua 941
vahingoittuma 511
vahingoittunut 511
vahinko 776, 970, 1159
vahtia 845
vahti 845
vahtia 846
vahti 846
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vahtimestari 79
vahva 409
vahvistaa 393
vahvuus 409
vaientaa 591
vaieta 591, 1034
vaihdella 229
vaihdella suuresti 229
vaihdos 536
vaihe 113
vaiheilla 69
vaiheille 69
vaiheilta 69
vaihtaa 536, 540
vaihtaa kokonaan toisen-

laiseksi 536
vaihtaa täysin 536
vaihtaa vapaalle 1071
vaihteleva 229
vaihtelu 229
vaihto 536, 540
vaihtokauppa 540
vaihtua 536, 540
vaihtua täysin 536
vaihtuvuus 540
vaikea 459
vaikea masennus 319
vaikea tehtävä 509
vaikeus 459
vaikka 278, 819
vaikkapa 278
vaikuttaa 1158
vaikuttava 1158
vaikutus 1158
vailla 1074
vaimo 1197, 1208
vain 482, 620
vai niin 691
vain vähän 1190
vaippa 888, 895
vaipua uneen 868, 1028
vai sillä lailla 691
vaitelias 591, 1034
vaiti 591
vaitiolo 1034
vaitonainen 591, 1034
vaiva 144
vaivaantua 945
vaivaantunut 945
vaivalloinen 144, 459, 509
vaivalloisuus 459
vaivannäkö 144
vaivata 144
vaivaton 239, 904, 925, 

1177, 1203
vaivatta 1203
vaivattomuus 239

vaivautua 945
vaivautunut 945
vajavainen 1074
vakaa 84
vakinainen 663
vakituinen 663
vakuumi 874
vakuuttaa 753
vakuutus 883
vala 753
valaisin 1144
vale 938
valehdella 938
valehtelija 938
valhe 938
valitettava 429
valitettavasti 429
valjeta 207
valkea 128, 610
valko- 610
valkoinen 610
valkoisuus 610
vallitseva 180, 991
valmennus 1175
valmentaa 1175
valmentaja 1175
valmiiksi 812
valmiina 124, 812
valmis 124, 812
valmistaa 125, 397
valmistaja 125
valmistautua 125
valmiste 435
-valmisteinen 125
valmistelija 125
valmistella 125
valmistelu 125
valmistua 124
valmistus 125, 397
valo 1144
valoisa 207
valokuva 1056, 1113
valokuvaaja 902
valokuvata 901
valokuvaus 902
valokuvauskamera 902
valta 472
-valtainen 472
valtava kirjo 715
valtavan paljon 51, 598
valtavasti 51, 991
valtavasti erilaisia 715
valtias 472
valtio 1054
valtiollinen 1054
valtius 472
valtuus 472

valuutta 541
valveilla 900, 1201
valveutua 1201
valvoa 845, 846, 900
valvomo 845, 846
valvonta 845, 846
vamma 941
vammainen 941
vammaisuus 941
vampata 793
vanha 356, 1103
vanhain- 356
vanhainkoti 357, 358
vanha mies 379, 386
vanha nainen 386, 1026
vanhapoika 481, 620
vanhemmat 506
vanhus 356
vanhuus 356
vanikka 274
vankeus 388, 802
vankeusrangaistus 388, 802
vanki 388
vankila 388, 802
vankka 409
vankkumaton 182
vankkuus 409
vannoa 753
vannoa vala 753
vanttuut 101, 650
vantut 650
vapaa 371, 1130
vapaasti 371
vapaus 371
vapauttaa 371
vappu 519, 1186
vappuna 519, 1186
vara- 660, 678
varakas 1039
varakkuus 1039
varalla 813
varalle 813
varalta 813
varas 1055, 1063
varastaa 1055, 1063
varasto 297
varastoida 297
varastointi 297
varata 297, 1094
varaton 50
varattomuus 50
varattu 1094
varaus 1094
varautua 813
varhain 458
varhainen 458
varhais- 458

varhaisemmin 25, 152
varhaisempi 25
varhemmin 24, 25, 152
varhempi 25, 152
variaatio 229
varioida 229
variointi 229
varjella 306
varjeltua joltakin 258
varjelu 306
varjelus 306
varjo 530
varkain 117
varkaus 1055, 1063
varma 84
varmaan 1200
varmaankin 245, 1200
varma 63
varmasti 63, 84
varmistaa 813
varmistus 813
varmuuden vuoksi 813
varoittaa 292, 628, 629
varoitus 292, 628, 629
varpaat 1022
-varpainen 1022
varrota 65
vartija 845, 846
vartio 845, 846
vartioida 845, 846
vartiointi 845, 846
vartoa 65
varusmies 448, 450
varusmiespalvelus 448
varuste 435
varvas- 1022
vasara 520
vasemmalla 97
vasemmalla puolella 97
vasemmalle 97
vasemmanpuoleinen 97
vasemmisto 97
vasemmistolainen 97
vasempaan 97
vasen 97
vasen puoli 97
vaski 347
vasta 659
vastaanottaa 430, 1096
vastaanotto 1096
vastainen 22, 23
vastaisuudessa 22, 23
vastata itse teoistaan 679
vastata jostakin 752
vastedes 22
vastenmielinen 722, 951
vastenmielisyys 951

VKSK.book  Page 795  perjantai 8. toukokuu 1998  06:31



796

vastikään 28, 153
vastoin jonkun tahtoa 468
vastus 392
vastustaa 392, 399
vastustella 399
vastustus 399
vastuu 752
vastuullinen 752
vastuunalainen 752
vatkata 521
vatkaus 521
vatsa kovalla 874
vatsa kovana 874
vauhdikas 1052
vauhdikkaasti 1052
vauhti 1052
vauras 1039
vauraus 1039
vaurio 511, 970
vaurioitunut 511
vauva 212, 827
vauvanvaippa 888, 895
vauveli 212, 827
vedonlyönti 142
vehkeillä 720
vehnä 733
veikata 142, 549
veikkaus 142, 549
veitsi 668
vekara 58
vekarat 59
veli 732
velka 132, 428
velli 280
veltto 977, 1177, 1179
velttous 977
velvoite 752
velvollinen 752
velvollisuus 752
vene 196
venhe 196
venho 196
venkoilla 720
venäjä 378
Venäjä 378
venäjän kieli 378
venäläinen 378
venäläis- 378
veri 961
verkalleen 185
verkkaan 185
verkkainen 185
verkkaisa 185
verkkaisesti 185
verkkaisuus 185
vero 366, 483, 886
verot 366, 886

verotus 366, 886
verrata 192
vertailla 192
vertailu 192
vesi 913
vesihana 1091
vesikatto 203
veska 432
veski 1122
vessa 53, 1122
vetelys 977
vetimet 986
vetinen 1093
vetistellä 681
vetistely 681
vetisyys 1093
vetolaatikko 455
veturi 836
vetäjä 369, 410
vetäytyä 333
vetäytyä pois 333
vetäytyä syrjään 333
vetää 369, 410
vetää laatikko auki 455
vetää lärvit 914
vetää perseet olalle 914
vetää röökiä 750
vetää sikeitä 868, 1028
vetää viinaa 914
viallinen 511
viaton 1128
video 713
videoida 864
videointi 864
videokamera 864
videolaite 713
videonauha 713
videonauhoite 713
videonauhuri 713
videot 713
viedä 1048
viedä aikaa 617
viedä 1146
viedä aikaa 461
viedä eteenpäin 330
viehkeä 588
viehättävyys 361
viehättävä 361, 588
viekas 720
viekastella 720
vielä 233, 298, 814, 1130, 

1171
vielä lisää 1171
vienon vaaleanpunainen 

270
vienti 1146
vieraat 54

vierailija 54
vierailla 649
vierailu 649
vieras 54, 1147, 1148
vierashuone 55
viereen 698
viereinen 698
vierelle 698
vieressä 698
viestintä 200
viestiä 200
vietellä 793
viettää ehtoollista 859
viettää juhlaa 534
viettää lomaa 81, 179
viettää rajua elämää 87
viha 384, 385, 722, 951, 

1041, 1069
vihainen 1041, 1069
vihaisena 384, 385
vihaisuus 384
vihannekset 963
vihannes 963
vihapäissä 384, 385
vihapäissään 384, 385
vihastua 988
vihastunut 1041, 1069
vihata 384, 385, 722, 951
vihattava 951
viher- 106, 424
vihertävä 106, 424
vihervä 106, 424
vihjailla 245
vihjata 245
vihjaus 245
vihje 245
vihki- 1117, 1208
vihkimis- 208, 1208
vihkimistilaisuus 1117
vihkitilaisuus 1117
vihkitoimitus 1208
vihkiä 208
vihkiäis- 208, 1117, 1208
vihkiäiset 208, 1117
vihkiäistilaisuus 1117
vihkiä käyttöön 208
vihlaista 1127
vihoissa 384, 385
vihoissaan 384, 385
vihreä 106, 424
vihreään vivahtava 106, 424
viihde 1167, 1178
viihdyke 1167, 1178
viihtyisä 249, 1105
viihtyä 249
viikko 889
-viikkoinen 889

viikoittain 889
viikoittainen 889
viilettää 194
viiletys 194
viileys 1032
viileä 1032
viili 36
viime 24
viina 1185
viinakauppa 1185
viinakset 1185
viipymättä 699
viipyä 65, 461, 617
viisas 240, 717
viisaus 240, 717
viisumi 389
viis veisata 571, 670, 925, 

1100
viitata kintaalla 1100
viitottu kieli 966
viitottu puhe 1003
viitottu suomi 1003
viittoa 1002, 1003, 1012
viittoa hyvin 1012
viittoa puhutun kielen 

mukaan 1003
viittoa sujuvasti 1012
viittoa suomen kielen 

mukaan 1003
viittoma 138
viittomakieli 966
viittomakielinen 966
viittomanimi 138
viittominen 1002, 1003
viittomis- 1002, 1003
viivästys 461, 617
viivästyä 147, 461, 617
viivästyä pahasti 147
viivästyä reilusti 147
vika 511
vikapää 91, 100
vikkelä 1052
vikkelästi 1052
vikuroida 685
vikurointi 685
vikuroiva 685
vilja 733
viljalti 51, 598, 978
viljelijä 640
viljellä 640
viljellä maata 640
viljely 640
vilkas 1011
vilkasliikenteinen 993
vilkkaus 1011
vilkkua 1156
villi 877
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vilpillinen 720
vilpistellä 720
vilpittömyys 771
vilpitön 771
vilpoinen 1032
vilpoisa 1032
vilppi 720
viltti 454
vilu 415
viluinen 415
vilustumistauti 875
vilustunut 875
vilutauti 415
viluttaa 415
vimmastua 959, 988
vioittuma 511
vioittunut 511
violetinsävyinen 747
violetti 747
violettiin vivahtava 747
vipata 729
vippaus 729
vippi 729
viranomainen 1040
viranomaiset 1040
virasto 759
virhe 511, 583, 776
virheellinen 511, 583
virheellisyys 583
virheetön 63, 84
virkailija 759
virke 797
virkeys 1011
virkeä 1011, 1201
virkistys 11
virkistyä 1201
virkistäytyä 11
virkistää 1201
virta 197, 1134
virtsa 612
virtsata 612
virtuoosi 294
virtuoosimainen 294
virus 1157
vispata 521
vispaus 521
vispilä 521
vispilöidä 521
vitivalkea 610
vitivalkoinen 610
vitkaan 185
vitsailla 426
vitsailu 426
vitsi 426
vitsikäs 716
vittu 869
vittuuntua 949

vittuuntunut 949
vituttaa 949
viuhka 46
vivahde 967
vivahtaa 967
vivahtaa harmaaseen 1058
vivahtaa keltaiseen 1207
vivahtaa oranssiin 1102, 

1152
vivahtaa punaiseen 724
vivahtaa ruskeaan 346
vivahtaa siniseen 577, 718
vivahtaa vihreään 106, 424
vivahtaa violettiin 747
vivahteinen 967
vodka 378
vohkia 1055, 1063
voi 767
voida 430, 1050, 1051, 1066
voileipä 107
voima 409, 634
voimakas 409
voimakeinoin 468
voimakkaan keltainen 1207
voimakkaan oranssi 1102, 

1152
voimakkaan pinkki 270
voimakkaan punainen 724
voimakkaan sininen 577, 

718
voimakkaan vaaleanpunai-

nen 270
voimakkaan violetti 747
voimakkuus 409
voimaton 1009
voimattomuus 1009
voimavarat 634
vointi 960, 987
voi olla 642, 709, 1051
voisitko 16
voittaa 446, 1066
voitto 1066
vollata 735
vollottaa 681, 735
vollotus 735
votka 378
vp 1003
vuo 1134
vuode 820, 821
vuokra 1204
vuokraamo 1204
vuokra-auto 928
vuokralainen 1204
vuokrata 1204
vuokraus 1204
vuoksi 1153
vuorenvarma 182

vuoro 704
vuoroin 704
vuoroittain 704
vuoroittainen 704
vuoroittaisuus 704
vuorokautinen 1141
vuoron perään 704
vuoroon 704
vuorotella 704
vuorotellen 704
vuosi 626
-vuotias 252, 1103
vuotta vanha 1103
vyö 894
väestö 241
-väestöinen 241
vähemmän 295, 1018, 1021
vähentynyt 1018
vähentyä 295, 1021
vähentää 295, 1021
vähetä 295, 1021
vähäinen 586, 1203
vähäisempi 1018
vähältä piti 697
vähän 586, 924, 1190
vähän ennen 153
vähänlaisesti 1190
vähän päästä 677
vähän väliä 677
vähäpuheinen 591
vähäpätöinen 925
vähävarainen 50
väistellä 258
väistyä 333
väistää 258
väite 603
väittää 602, 603
väkevyys 409
väkevä 409
väkijuoma 1185
väkipakolla 468
väkisin 380, 468, 1126
väkisinmakaaminen 1126
väkisten 1126
väkivalloin 468, 1126
väkivalta 1126
väkivaltainen 1126
väkivaltaisesti 1126
väkivaltaisuus 1126
väliaika 98
välikatto 266
väline 435
välinpitämätön 571
välipohja 266
välittää 555
välitunti 867
välitön 232

välke 952
välkehtivä 952
välkehtiä 952
välkky 1140
välkkyä 952, 1156
välkkä 867
välkkäri 867
vällttyä 258
vältellä 258
välttämätön 451, 671
välttämätöntä 451
välttävä 191
välttää 191, 258
välttää viime hetkellä 697
välähdellä 1156
välähtely 1156
välähtää 1010
vängällä 468
väri 967
värinen 967
värisävy 967
värkkäily 397
värkätä 397
väsyksissä 1009
väsymys 1009
väsynyt 244, 1009
väsyttää 1009
väsyä 244, 1009
väsähtänyt 1009
väsähtää 1009
väsätä 397
vätys 977
väärentämätön 753
väärin 583
vääryys 583
väärä 583

W
WC 53, 1122

Y
yhdellä istumalla 627
yhdellä kerralla 627
yhdellä kertaa 627
yhdeltä istumalta 627
yhden kerran 627
yhdessä 801, 1114
yhdistys 896
yhdyntä 80, 437
Yhdysvallat 1005
yhdysvaltalainen 1005
yhteen menoon 627, 818, 

825
yhteensopimaton 702
yhteinen 1114
yhteis- 1114
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yhteiskunnallinen 1054, 
1115

yhteiskunta 1054, 1115
yhtenäinen 816
yhtenäisyys 816
yhtenään 677, 818
yhtiö 86
yhtyä 80, 437
yhtäjaksoisesti 825
yhtä kaikki 819
yhtäkkiä 648, 1015
yhtäläinen 816
yhtäläisyys 816
yhtä mittaa 677, 818, 825
yhä 233, 298, 814
yhä lisää 814
yhä vain lisää 1171
yksi 613
yksikseen 473, 620
yksin 473, 620
yksinkertainen 904, 925, 

1203
yksinomaan 482, 620
yksinomainen 620
yksinäinen 620
yksinäisyys 620
yksinään 473, 620
yksistään 482, 620
yksitoikkoinen 492
yksityinen 473
yksityis- 473
yksi viikko 889
yleensä 190, 817
yleinen 817, 991
yleisesti 817
yleisesti ottaen 817
yleisin 991
ylemmyydentuntoinen 475
ylenmääräinen 814
ylenmääräisesti 814
ylenpalttinen 814
ylenpalttisesti 814
yletön 51
ylihuomen 778
ylihuomenna 778
ylihuominen 778

ylimalkaan 817
ylimielinen 271, 475, 582, 

830
yliolkainen 475
yliopistollinen 559
ylioppilas 559
ylipaino 984
ylipainoinen 984
ylipainoisuus 984
ylipäänsä 817
ylirasittunut 319
ylivoimainen 721
ylkä 498
yllin kyllin 598
yllättyä 1000, 1201
yllättäen 1000, 1201
yllättävä 1000
yllätys 1000
ylpeilijä 271
ylpeillä 271, 475, 582
ylpeily 271
ylpeys 271, 475, 582
ylpeä 475, 582
yltyä 814
yltyä yltymistään 814
ylvästelijä 271
ylvästellä 271
ylvästely 271
yläpohja 266
ylösnousemus 810
ymmärrys 717
ymmärtävä 717
ymmärtäväinen 240, 717
ymmärtää 1010
yrittää 1037
yrittää muistaa 1006
yrittää palauttaa mieleen 

543
yrittää palauttaa mieleensä 

1006
yrittää saada mieleensä 

1006
yritys 1001, 1037
yrjö 1031
yrjötä 1031
ystävyys 332

ystävä 332
ystävällinen 206, 336
ystävällisyys 206, 336
yäk 722
yö 165
yök 722, 951
yökätä 1031
yöllä 165
yön musta 2

Ä
äidinisä 379, 386
äidinkieli 517
äidinkielinen 517
äidinäiti 386, 1026
äijä 379, 386
äikkä 517
äimistyä 1000
äiskä 516
äiti 516
äkeys 1041, 1069
äkeä 1041, 1042, 1069, 1070
äkillisesti 648
äkisti 648, 1015
äkki- 648
äkkiä 648, 1015
äksy 1042, 1070
äksyillä 1042, 1070
äksyys 1042, 1070
äkäinen 1041, 1042, 1069, 

1070
äkäisyys 1041, 1069
äkämystyä 988
äkäpussi 1042, 1070
äkätä 1010
älkää 954
ällistellä 691
ällistely 691
ällistyä 1000
ällöttävä 722, 951
ällöttää 951
älykkyys 1140
älykkö 1140
älykäs 1140
älykääpiö 355
älypää 1140

älyttömyys 355, 377, 558
älytä 1010
älytön 355, 377, 558
älytöntä 552
älyvapaa 355
älyvapaata 552
älä 954
älä huoli 922
älä minua syytä 1131
älä minuun katso 1131
ämmä 379, 386
äreys 1042, 1070
äreä 1042, 1070
ärhennellä 1042, 1070
ärhentely 1042, 1070
ärhäkkyys 1042, 1070
ärhäkkä 1042, 1070
ärhäkäs 1042, 1070
ärjyntä 848
ärjyä 848
ärsyttää 1024
ärsyyntynyt 959
ärsyyntyä 959
ärtyinen 1042, 1070
ärtyisyys 1042, 1070
ärtyisä 1042, 1070
ärtymys 959, 1042, 1070
ärtyneisyys 959, 1042, 1070
ärtynyt 959, 1042, 1070
ärtyä 959, 1024
äsken 28
äskettäin 28
äveriäs 1039
ääliö 355, 932
ääliömäinen 355
äänestys 1193
äänestää 1193
ääni 283
ääni- 1193
-ääninen 283
äärimmäisen taitava 294

Ö
öljy 587
ötökät 1098
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Aa Bb Cc

Sormiaakkoset

Alla on esitetty suomalaisessa viittomakielessä yleisesti käytössä olevat 

sormiaakkoset. Aakkosille e, g, j, p ja x on esitetty kaksi vaihtoehtoa.
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